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قال تعاىل:
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إىل عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"
صدق اهلل العظيم
(التوبة)105:

أ

اإلهــــداء
أهدي هذا العمل المتواضع
إلى األكرم منا جميعاً" ,شهداءنا االبرار"
إلى روح الشهيد المؤسس الخالد فينا  /ياسر عرفات.. ,إلى روح أخي الشهيد الحبيب محمد ,وأبناء
عمومتي الشهداء.
إلى روح من تعبت وربت وما كلت
"جدتي أم صالح رحمها اهلل وطيب اهلل ثراها"
إلى من ضحوا بزهرة شبابهم ,وهجروا زخرف الدنيا فباتوا أحراراً خلف قضبان الحرية.
"أسرارنا البواسل"
إلى من أ حمل اسمه بكل افتخار ..إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار...إلى من علمني العطاء بدون
انتظار ..أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطفها بعد طول انتظار..
"إلى والدي الغالي"
إلى بسمة الحياة وسر الوجود ,والقلب الودود ,وصاحبه العطاء الالمحدود ..إلى من كان دعاؤها سر
نجاحي ,وحنانها بلسم جراحي  ..إلى أغلى الحبايب
"أمي الحبيبة"
إلى من يحملون في أعينهم ذكريات الماضي ..ويحملون معي آفاق المستقبل ..
"إخواني وأخواتي"
إلى رفيقة الدرب ,وصحبة عقد  ..إلى من سارت معي نحو العلم  ..خطوة بخطوة  ..بذرنا
معا...وحصدنا معا ,وسنبقى معا ..
"زوجتي الغالية"
إلى براءة الطفولة أبنائي حفظهم اهلل.
إلى كل من علمني حرفا ,وأخذ بيدي إلى طريق الهدى والنور والصالح إلى المخلصين الغيورين على
مصلحة هذا الوطن.
أهدي ثمرة جهدي هذا.
وفى الختام أحمد اهلل الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة.
فإن أصبت فمن اهلل وحده وإن أخطأت فمن نفسي
فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ب

الشكر والتقدير
علىتمامفضلهواحسانهوالشكرعلىتوفيقهوامتنانه,والصالةوالسالمعلىمحمد

الحمداهلل
الداعيإلىرضوانه,وعلىآلهوصحبهالذينسارواعلىهديهوتبيانهوبعد ...
قالتعالى{:لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} ,ويقولصلىاهللعليهوسلم":مناليشكرالناساليشكر
اهلل"انطالقامنهذينالقولينفإننيأتوجهببالغشكريوعظيمامتنانيإلىصرخناالشامخ,وقلعتنا
الحصينة,جامعةاألزهر,ممثلةًبعمادتيالدراساتالعلياوكليةالتربية .
واعت ارفامنيبالجميلوبالفضلألصحابهأتوجهبأسمىآياتالشكروالثناءلمنتكرمبقبول
الدراسة سعادة األستاذ الدكتور /محمد محمد عليان أستاذ علم النفس المشارك
اإلشراف على هذه 
وعميدكليةالتربية ,والذيأثرىبحثنابتوجيهاتهوتعليماته,فنعماألستاذهولطالبه,موجهاً ومشرفاً,
وكانلمتابعتهاألثرالكبيرفيإخراجهذهالدراسةعلىصورتهاالتيهيعليهااآلن,فجزاهاهللعنا

خيرالجزاء .
وال يزال الشكر موصوالً مع عظيم امتناني وتقديري إلى األساتذة األجالء أعضاء لجنة

المناقشة والحكم ,األستاذ الدكتور/عاطف األغا مناقشا خارجيا ,واألستاذ الدكتور /باسم أبو كويك

مناقشاداخليا .

اللذانشرفانيبتفضلهمابقبولمناقشةهذهالدراسةواثقاتمامالثقة أنهماسيثريانهذهالرسالة
بنورعلمهماوواسعخبراتهمابالمالحظاتوالتوجيهاتالتيترفعمنقيمتهاالعلمية .
وأتقدم كذلك بجزيل شكري وتقديري للسادة محكمي أدوات الدراسة ,لما كان إلرشادهم
وتوجيهاتهموتعليقاتهمونصحهمعظيماألثرفيتحقيقأهدافالبحث .
والشكرموصوللزمالئيطلبةالدراساتالعليالماقدموهليمنمساعدة ,والىعينةالدراسة

خريجيالجامعاتالذينوقفوامعيجنباإلىجنبشاكرينلهمحسنتعاونهم .

وأخي اًرأتقدمبالشكروالتقديرلكلمنمدلييدالعونوالمساعدةفيسبيلإنجازهذاالعمل

المتواضعممنفاتهشكري ,هؤالءمن ذكرناهم فشكرناهم,أمامن نسيناهم فهم أولىالناسبالشكر
والتقدير,فجزاهماهللجمعياًخيرالجزاءوجعلهفيموازينحسناتهم .
الباحث

ج

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين العوامل النفسية واالتجاه نحو الهجرة لدى الخريجين
غزة تبعا للمتغيرات التالية (الجنس ,الحالة االجتماعية ,طبيعة العمل ,دخل
الجامعيين في قطاع 

األسرة) واستخدم الباحث المنهج ال وصفي التحليلي وذلك على عينة مكونة من ( )490فردا من
خريجيالجامعاتفيقطاعغزة,وطبقالباحثعلىعينهالدراسةأربعمقاييسوهىمقياسمستوى
الطموحالعامللراشدين :إعداد صالحالدينأبو ناهية )1986(,ومقياسقلقالمستقبل:إعدادزينب

شقير  )2005(,ومقياس االغتراب النفسي إعداد الباحث )2017(,مقياس االتجاه نحو الهجرة إعداد
خليلشحادة  ,)2008(,وللتحققمنفروضالدراسةقامالباحثبمعالجة بياناتهاإحصائياً منخالل
برنامج ( )SPSSاإلحصائي واستخدم الباحث كل من األساليب اإلحصائية التالية :معامل ارتباط
وجتمان,والمتوسطالحسابي

بيرسونلالتساقالداخلي,معادلةالفاكرونباخ وطريقةالتجزئةالنصفية 

واالنحراف المعياري والوزن النسبي ,وتم استخدام اختبار ( )t. testلعينتين مستقلتين  ,وتم استخدام
تحليلالتبايناألحادي,ولبيانأدنىالفروقتماستخدام .LSD

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين كل من قلق المستقبل واالغتراب

النفسيباالتجاهنحوالهجرة,حيثأنهالتوجدفروقذات داللة إحصائية فيمستوىالطموحتبعا

وعدم وجود فروق ذات داللة
لمتغير (الجنس ,الحالة االجتماعية ,طبيعة العمل ,دخل األسرة) 
إحصائية في مستوى قلق المستقبل تُعزى لمتغير (الحالة االجتماعية ,وطبيعة العمل) بينما أظهرت

النتائج وجود فروق في (الجنس) لصالح الذكور ,وفى (دخل األسرة) لصالح فئة أقل من 1000
شيكل ,كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق المستقبل تُعزى لمتغير (الجنس ,الحالة

االجتماعية ,طبيعة العمل) بينماتوجدفروق تعزي( لدخلاألسرة) لصالح فئة أقل من  1000شيكل,

والتوجد فروق ذات داللة إحصائيةفياالتجاهنحوالهجرةتُعزى لمتغير( :الحالةاالجتماعية ,طبيعة
العمل,دخلاألسرة)بينماتوجدفروقتُعزىلمتغيرالجنسلصالحالذكور .
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Abstract
This study aimed to recognize the relationship between the psychological factors
and the tendency towards migration among university graduates in Gaza Strip according to
the following variables (gender, marital status, nature of work, family income) . The
researcher used the analytical descriptive approach on the sample that consisted of (490)
graduates from the universities in Gaza Strip. The researcher applied ,on the sample, four
scales which are

a scale of the level of general ambition for adults : prepared by

Salahuddin Abu Nahia, and the scale of future concern: prepared by Zainab Shukair, and
the questionnaire of psychological alienation: prepared by the researcher, and a scale of the
tendency towards migration : prepared by Khalil Shehadeh .
The researcher processed the data ,statistically, through the statistical program
(SPSS) to answer the hypotheses of the study . The researcher used the following statistical
methods: Pearson correlation coefficient for internal consistency, alpha-cronbach equation,
half-fragmentation method, gitman, arithmetic mean, standard deviation and relative
weight. The researcher also used the (t) test, for two independent samples, and the analysis
of mono-variance ; and also ( LSD) was used to show the minimum differences .
The study found that there is a positive relationship between both the future
concern and the psychological alienation towards immigration. There are no statistically
significant differences in the level of ambition according to the variables (gender, marital
status, nature of work, family income ). There are no statistically significant differences in
the level of the future concern due to the variable (marital status, and the nature of the
work ) , while there are differences in (gender) in favor of males , and in (family income)
in favor of the category that is less than 1000 NIS. As well as, there are no statistically
significant differences in future concern due to the variable (gender, marital status, nature
of work), while there are differences in (family income) in favor of the category that is less
than 1000 NIS. There are also no statistically significant differences in the tendency
towards migration due to the variable ( marital status, nature of work, family income),
while there are differences due to variable ( gender) in favor of males .
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الفصل األول
مقـــــدمــــة:

مدخل إلى الدراسة

الهجرةظاهرةكونيلةتوافلقسلنناهللفليخلقله,وهليسلنةحياتيلةرافقلتكللالعصلورالبشلرية,

والعقللولهلليأعلللىقيم لةماديللةومعنويللةيمتللازبهللاالبشللرع لنم لاس لواهممللنالمخلوقللات,وقللدأدت
لدة,واعمللار
نتائجهلاإلللىثللوراتإصللالحيةوتغيلراتجوهريللةفليالمجتمعللات,واسللتحداثمجتمعللاتجديل 

األرضواصلالحها,بدايل ةًبالبحللثعللنالعللييوتكللوينقبائللل,ثللمهجلراتاألنبيللاءوالرسللل,وبقيللتهللذه

السنةتتأصلفيالنفسالبشريإلىيومناهذا.

حيللثإنهج لرةالخ لريجينالجللامعيينمللنأرضالللوطنإلللىبللالدالخللارجتشللكلخط ل اًرحقيقي لاً

علللىتطللورالمجتمللعالفلسللطينيوتقدملله,حيللثاتسللعتهللذهالظللاهرةفلليالسللنواتاألخي لرةنظ ل اًرلعللدم

االسللتقرارالسياسللي,وانعللدامفللرلالعملللوتللدهوراألوضللاعالمعيشلليةواالقتصللادية,وغيللابأج لواء

األمنواألمانالمستقبلي,إضافةإلىحالةاالنقسامالداخليالفلسطيني,وهذاشكلدافعاًأساسياًلهجرة

الشللبابالفلسللطيني,وتكتسللبهللذهالظللاهرةأهميللةمت ازيللدةفلليظلللت ازيللدأعللدادالمهللاجرينخاصللةمللن
الكوادرالعلميةالمتخصصة,ممايحرماللوطنملناالسلتفادةملنخبلراتوملؤهالتوعقلولهلذهالنخبلة

المؤهلة,ممايؤثرسلباًعلىتطوراالقتصادالفلسطيني,وعلىالتركيبالهيكليللسكانوقواهالبشرية .
(جامعةاألقصى )93:2009,
ويعتبللرمسللتوىالطمللوحمللنالعواملللوالسللماتالهامللةالتلليسللاعدتفلليمللانشللهدهمللنتطللور

س ل لريعفل لليالعل للالم,ويشل للير(علل للىالزه ارنل للي)3:2009,إلل للىأنمسل للتوىالطمل للوحيعبل للرعل للنالل للدوافع
المكتس للبة,ويختل للفاألفل لرادف لليمس للتوىطم للوحهم,فم للنهمذووالطم للوحالمرتف للع,وم للنهمذووالطم للوح

المنخفض,والظروفالمحيطةبالفردتلعبدو اًرفيذلك .

ويلعللبمسللتوىالطمللوحدو اًرمهم للافلليحيللاةاألف لرادوأح للدالمتغي لراتذاتالتللأثيرالبللالغفيم للا

يصدرعناإلنسانمننشاط,ولعلالكثيرملنإنجلازاتاألملموالشلعوبيرجلعإللىتلوفرقلدرمناسلب
ومعقولمنمستوىالطموح.ويؤكد(عليالزهراني)12:2009أنللطموحدورامهملافليحيلاةالفلرد

والمجتمللع,ألنالف لردالطمللوحيتميللزبالتفللاؤلتجللاهمسللتقبله,ولدي لهالقللدرةعلللىتحديللدأهللدافحياتلله
ويسللتطيعالتغلللبعلللىمللايقابلللهمللنعوائللقواليستسلللمللفشلللويتحملللاإلحبللاط,وبالتللاليفإنلهيشللعر

بقيمهالحياةومعناها .
حيللثإنمس لتوىالطمللوحهللومؤشللريميللزالف لردوطريقتللهبالتعاملللمللعنفسللهوبيئتللهكمللاأن

لتوىالع للاليالطم للوح(زي للادبرك للات)223:2008,
الكفاي للةاإلنتاجي للةله للاارتب للاطإيج للابيط للرديبالمس ل 
2

ويضلليف(يوسللفمنصللور)34,1992,أنمسللتوىالطمللوحهللومم لايحققللهالف لردمللنأهللدافواقعي لة
إطارهالمرجعيوتكوينه,والتيتساعدهعلىملا
يضعهالنفسهفيحياتهالمهنيةواألكاديمية,تتفقمع 

واجههمنعقباتوعراقيلومشكالت .
ويؤكد(محملدحسلانين)117:2000عللىوجلودعالقلةارتباطيلةبلينقللقالمسلتقبلومسلتوى

لباب,وانالشللبابالطمللوحيتميللزبللاالتزاناالنفعللاليوالتوافللقالسللويلللذلكفهللوأكثللر

الطمللوحلللدىالشل
استبصللارابذاتلله وقللاد اًرعللىمواجهلةالمواقللفالتلليتواجهللهفلليتحقيللقأهدافلهلللذلكفهللوأكثللرثقل ةًفللي

المستقبل.فهناكارتباطوثيقبينقلقالمستقبلومستوىالطموحوهذاماأظهرتهالعديلدملنالدارسلات
السابقةمثلدراسة(نفيينالمصري)2011,ووجودعالقةارتباطيةدالةإحصائياًبينجميعأبعادقلق
المستقبلوبينالدرجةالكلية,ففيدراسة(المشيخيغالب)2009,حيثأظهرتوجودعالقةسلالبة
بيندرجاتالطالبفيقلقالمستقبلودرجاتهمفيمستوىطموحهم .

فالتفكيرفيالمستقبلعامليسببالقللقللدىالفلردويسلاعدفليذللكخبلراتالماضليالمؤلملة

لهوايجللادمعنلليلوجللوده.
وضللغوطالحيللاةالعص لريةوطمللوحاإلنسللانوسللعيهالمسللتمرنحللوتحقيللقذاتل 
فيللذكر(الحمللداني)9:2011أنالشللبابهللمأملللالمسللتقبل,وهللمرجللالونسللاءالغللدالللذينيتحملللون
مسئوليةتقدموازدهاربالدهم,وقدتواجهحياةالشبابكثيرمنالمعوقاتالتيقلدتدفعلهفليكثيلرملن

األحيللانإلللىالشللعورباالضللطرابوالقلللقاتجللاهمسللتقبلهنتيجللةلتعقللدالحيللاةوتطورهللاالهائلللفلليكللل
الميادينالعلميةوالتقنيةودخولاآللةإلىشتىالمجاالتالتييستخدمهااإلنسانممايشلعرهبالضلعف
الًعلنشلعورهبلالقلقنتيجلةالضلغوطالتلييتعلرض
ونقلالقدرةعلىمسايرةهذاالتطورالمستمرفض 

لها,والتيتجعلهكأنهإنسانمغتربعنمجتمعه .

لقلدأخللذتظللاهرةالقللقتت ازيللدفلليالعقلوداألخيلرة,وتبللرزكقلوةمللؤثرةفلليحيلاةالفللردنتيجللةلمللا

يتعللرضلللهمللنض لغوطومتطلبللاتتفرضللهاطبيعللةالحيللاةالتللييعيشللهاف ليمختلللفم ارحلللحياتلله,
لاتوآملال,ومللايواجههللامللنصللعوبات,ومللايخبئللهالغللد
وخاصلةمرحللةالشللبابومللاتحملللهمللنطموحل 
والمستقبلخلفستارهمنالمجهولوالغموض,كملاأناالنشلغالبالمسلتقبللليسعرضليابللهلوثملرة

حتمي للةلمل للايفك للرفيل للهاألفل لرادلتنظل لليمحي للاتهماسل للتناداًإل للىأه للدافهمالمس للتمدةم للنفهمه للملمسلللتقبلهم
وتخطيطهمله(زيدان .)2007:

مستوىطموحهفلالفرداللذيلديلهبصليرهوتفكيلرلمسلتقبل
كذلكتؤثرنظرةالفردللمستقبلعلى 
ازهللريدفعللهذلللكإلللىالعملللوالنشللاطواإلقللدامعل لىالحيللاةبينمللاالشللخلالللذيينظللرإلللىالمسللتقبل
بمنظارأسود؛أيأننظرتهللمستقبلتكونمتشائمةفإنذلكيدفعهإلىالكسلوالتراخيوالهروبملن

الحياةحيثإنتوقعنجاحالحقلهأثرطيبفيتحديدورسممستوىالطموحبينماتوقعاإلخفاقفلي
المستقبللهتأثيرمعوقممايؤديإلىعدمواقعيةمستويالطموح(.الشيخجواد .)49:2002,
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وهذاماتوصلإليهالشلافعيحيلثوجلدالشلبابفليمصلرللديهمح لرلوقللقعللىمسلتقبلهم

ةوأدوارستنسبإليهمفيالمستقبل,لذلكيفضلونالسفر
ألنهميدركونأنأمامهممتطلباتكبيرةوكثير 
للخارج,أماطالبالجامعةاللبنانيةفهميعانونمنمشاكلاقتصاديةونفسيةوتربويةويشعرونبلالقلق
واليأسمنالمستقبلالذيينتظرهمفقدتبينأن()53.3%يعانونمنمشاكلاقتصلادية()43.37%

يللرونأنفللرلالعملللفلليالمسللتقبلمحللدودة,و()32.83%قللالوابعللدموجللودفللرلعملللنهائيللافللي
المستقبل(الشافعي .)19:1996,
لغوطواإلحباطلاتالتلييواجههلا

ويرىالباحثأنقلقالمسلتقبلنتيجلةحتميلةللصلراعاتوالض

الخريجالجامعيخاصةنتيجةاتساعالطموحاتوالتطلعاتالمستقبليةوعدمالقدرةعلىتحقيقها,وعدم
لتقبلواألمللن,وأيللةإعاقللةأوضللغوطتواجهلله

االسللتقراروعللدمالشللعورباألمللانوالبحللثالللدائمعللنالمسل

أثن للاءحيات للهس للتؤثرس لللبياًعل للىص للحتهالجس للميةوالنفس لليةوعل للىنجاح للهوتقدمل لهف لليحيات للهالعلمي للة
واالجتماعية .

وتأتيظاهرةاالغترابلتكونواحدةمنالظواهرالتيباتتتحظيباهتمامالفالسفةوالبلاحثين
فيالوقتالحاضريفوقغيرهمناألنواعاألخلرىملنالظلواهر,وقلدتتابعلتالبحلوثفليهلذاالمجلال

منذتناول(هيجل)هذهالظلاهرةوالتليأشلارإليهلاكحقيقلةمتأصللةفليوجلودهاإلنسلاني,كملاتلمتناولهلا

اءأكللانفلليمنحنللىبحثلليأوفكللريممللاجعلللهللذهالظللاهرةينظللرإليهللا
مللنقبلللالبللاحثينمللنبعللدهسلو ً
كظاهرةتحتلمكانةبارزةعلىخريطةمجاالتالعلوماإلنسانيةالمختلفة .

(ناصرالسعافين .)3:2004,
وتزدادأهميةدراسةاالغترابالنفسيالنتشارهالملموسوسطفئةالشبابعامةوالسيماالخريج

الجللامعيخاصللةالللذىأص للبحيعللاييثقللافتينمتناقضللتينمتباع للدتينيصللعبالتقريللببينهمللا,ثقاف للة
يةوأخللرىعولمي لةتغريبي لةتسلللبهالثقافللةاألول لى,وتدفعللهنحللوعص لرنةفرديللة
مفعمللةبالمواطنللةاألصللل 

وحاضره,فيصبحمنقصاًعلنذاتلهمغتربلاً

مصطنعةممايجعلالشبابعاج اًزعنالوصلبينماضيه
فيثقافته,فيعييفيعالمالوهنونسقالخياليصنعهلذاتهإملاهربلاًملنواقعلهأوعجل اًزعلنالفكلاك

منله,فلاليجللدمخرجلاًإالأنيلنكلإلللىماضليهيتبلاكىعليله,فيصلبحممسلوخالشخصلليةفاقلدالهويللة
غيرقادرعلىالتكيفمعالواقعأوالتصالحمعاألنا(مجديحجازى .)15:2000,

ويشللير(محمللودبللدر)83:2003,إلللىأنهنللاكعالق ل ةًموجب لةبللينانخفللاضالتوجللهنحللو

المستقبلوبيناالغترابالنفسيبالنسبةللجنسينفيالبيئةالمصريةوالسعوديةالمتعلقةبالمستقبلكملا
يدركهاهؤالءالشبابتعكساتجاهاتهمنحوالمستقبل .

4

ويرى(عرارمحمود)12:2009أنالشبابفيمجتمعاتنااليوممغتربونبكلماتحملهالكلمة

مللنمعن لىوأنهللذااالغت لرابلللدىهللذهالفئ لةالهامللةمللنالمجتمللعهللومللنالعواملللالتلليتصلليبالف لرد
بالشعوروبالعجزوتعوقهعنالوصولإلىمستوىمناسبمنالتوافلقالنفسليواالجتملاعي,مملايلدفع

الفردإلىتبنيسلوكياتمضادةللمجتمع .

وتتصاعدظاهرةالهجرةمعاشتداداإلجراءاتوالعقوباتالجماعيلةالتليتفرضلهاإسلرائيلعللى
الفلس للطينيين,ولع لللاألرق للامالم للذكورةع للنواق للعالظ للاهرةأرق للاممفزعل لة,ب للالنظرلم للايش للكلهالخريجل ل ون
الجللامعيونمللنأهميللةمعنويللةوماديللةكبللرىفلليالمجتمللعالغللزىبللاألخلهللدروخسللارة,ونزيللفلتلللك

الطاقةالحيويةواضاعةفرلفيسبيلبناءالبالدوخدمتها,وتعويضماألمتبهمنخسلارةوتلدمير
فيسنواتمضت .

شارة إلى تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول مسح الهجرة في األراضي
وباإل 

حوالى  22ألف فرداً هاجروالإلقامة خارجاألراضي الفلسطينية خالل
الفلسطينية فقد أشار إلي أن 
أشارتنتائج
الفترة,2009-2007علماً بأنهذاالعدداليشملاألسرالتيهاجرتبالكامل,كما 
المسحإلى أن %67مناألسرالفلسطينيةلديهامهاجرواحدعلىاألقلللخارج,بواقع %3.4من

األسرلديهامهاجرواحدفقطللخارج  ,و%1.1مناألسرالفلسطينيةلديهامهاجريناثنينللخارج,
فيحينبلغتنسبة األسرالتيلديها 5مهاجرينللخارج %1.2منإجمالياألسرفياألراضي

الفلسطينية .حيث أشار مركز اإلحصاء الفلسطيني إلى أن ( )3أفراد من كل ( )10في المجتمع
الفلسطينيهممنالشبابحيثبلغتنسبةالشبابفيالفئةالعمريةمن()29-15سنةفياألراضي
الفلسطينية ما نسبته( )%29.8منمجموعالسكان,منهم()%39.6في الفئة العمريةمن(-15

)19سنة,كذلكمانسبته()%60.4فيالفئةالعمرية()29-20سنة.معالعلمأنعددالسكانفي

األراضيالفلسطينيةبلغنحو(4.29مليون)منالمجموعالكليللسكانفيمنتصفالعام .2012

وكذلك أظهر التوزيع العمري للسكان بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي حيث تبين

اإلحصاءاتأن المجتمع الفلسطيني ثلثهتقريباً من الشباب وسيبقىعلىهذا الحاللسنواتقادمة.

وأن أكثر من ثلث المهاجرين هم من حملة الشهاداتالعليا والجامعات ,فقد بلغت نسبة المهاجرين
الحاصلين على بكالوريوس فأعلى نحو  35.7%من إجمالي عدد المهاجرين للخارج ,وبلغت نسبة
المهاجرينمنحملةشهادةالثانويةالعامة35.7%منإجماليالمهاجرينللخارج,فيحينلمتتجاوز

نسبةالمهاجرينللخارجممناليحملونأيمؤهلعلمي1.3%منإجماليالمهاجرينللخارج .

(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطينى )30:2011,
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
إنهجرةالخريجينوبهذهالوتيرةالمتصاعدةالسيمابعدأحداث2007وماحملتفيطياتها

مللنأسللبابومعللانكثيلرة,منهللامللامللربللهقطللاعغلزةمللنثالثللةحلروبمتتاليلةومللاتمخللضعنهللامللن
ظروفنفسيةوسياسيةواقتصاديةقاسليةالقملعواإلبلادة,حيلثإنلكللتللكالظلروفوالعوامللتلأثيرات

سلللبيةمتفاوت للةعل لىالحال للةالنفس لليةللخ لريجين,فم للنهممللنواجهه للابالتح للديوالصللمودف لليمؤسس للات

الحكومةأوالقطلاعالخلال,وملنهمملنضلعفتالمقاوملةلديلهواستسللمإلغلراءاتالهجلرةفهلاجر.لـذا
سوف تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس ؟.

ما عالقة العوامل النفسـية باالتجـاه نحـو الهجـرة لـدى خريجـي الجامعـات الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية-:

 -1مادرجةتقديرأفرادالعينةلكلمنمستوىالطموح,قللقالمسلتقبل,االغتلرابالنفسليواالتجلاه
نحوالهجرة؟

 -2ماعالقةكلمنقلقالمستقبل ومستوىالطموحواالغترابالنفسيباالتجاهنحلوالهجلرةللدى
أفرادالعينة؟ 

 -3هلللتوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةفلليدرجللةتقللديرأف لرادالعينللةلمسللتوىالطمللوحتُعللزى
لمتغير(:الجنس,الحالةاالجتماعية,طبيعةالعمل,الدخلالشهريلألسرة)؟ 

 -4هلتوجدفلروقذاتدالللةإحصلائيةفليمسلتوىقللقالمسلتقبلللدىأفلرادعينلةالد ارسلةتُعلزى
لمتغير(الجنس,الحالةاالجتماعية,طبيعةالعمل,الدخلالشهريلألسرة)؟ 

 -5هلللتوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةفلليتقللديرأف لرادالعينللةلمسللتوىاالغت لرابالنفسلليتُعللزى
لمتغير(الجنس,الحالةاالجتماعية,طبيعةالعمل,الدخلالشهريلألسرة)؟ 

 -6هلتوجدفلروقذاتدالللةإحصلائيةفليتقلديرأفلرادالعينلةلالتجلاهنحلوالهجلرةتُعلزىلمتغيلر
(الجنس,الحالةاالجتماعية,طبيعةالعمل,الدخلالشهريلألسرة)؟ 

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 -1معرفللةدرجللةكلللمللنمسللتوىالطمللوحوقلللقالمسللتقبلواالغتلرابالنفسلليواالتجللاهنحللوالهجلرة
لدىخريجيالجامعاتالفلسطينيةفيقطاعغزة .

مستوىالطموحوقلقالمستقبلواالغترابالنفسيباالتجاهنحو
 -2الكشفعنعالقةبينكلمن 
الهجرةلديخريجيالجامعاتالفلسطينيةفيقطاعغزة.
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 -3معرفلةإذاملاكللانهنلاكفلروقفلليكللملنمسللتوىالطملوحوقللقالمسللتقبلواالغتلرابالنفسللي
واالتجللاهنحللوالهجلرةلللدىأفلرادالعينللةتُعللزىإلللى(الجللنس,الحالللةاالجتماعيللة,طبيعللةالعمللل,

الدخلالشهريلألسرة) .

أهمية الدراسة:
تتضحأهميةالدراسةالحاليةفياهتمامهابشريحةمهمةوكبيرةفيقطاعغزة,وهمالخريجل ون

الجامعي ونالذيناجتهدواوثابروافيتحصلليهمالعلمليحتلىبللغاللبعضملنهممرحللةالد ارسلاتالعليلا,
حيثتسعىالد ارسلةالحاليلةإللىالتعلرفإللىظلاهرةالهجلرةوعالقتهلابلبعضالعوامللالنفسلية(مسلتوى
الطموح,قلقالمستقبل,االغترابالنفسي)لدىالخريجينالجامعيينوالتليدفعلتهملالتجلاهنحلوالهجلرة

فاكتسبتالدراسةأهميتهافيشقيهاالنظريوالتطبيقيالذييمكنبلورتهعلىالنحوالتالي :
األهمية النظرية :

 .1تكمنأهميةالدراسةمنحيثكونهيدرسشريحةهامةمنالمجتمعوهمالخريج ونالجامعيون

فهللماألملللالمنشللودوالمسللتقبل,وهللمالللذينسلليتحملونمسللؤوليةبنللاءوتطللويرالمجتمللع,ومللن
الطرئللقالعلميللة
خاللهللمنتعللرفإلللىظللاهرةالهج لرةفلليمجتمعنللا,وكيفيللةمواجهتهللابالسللبلو ا

الحديثة .
 .2أنهاتركزعلىمعرفةمسلتوىالعوامللالنفسليةوالمتمثللةب ل(:مسلتوىالطملوح,وقللقالمسلتقبل,
واالغترابالنفسي)وعالقتهاباالتجاهنحوالهجرةلدىالخريجينالجامعينفيقطاعغزة .
 .3إلقلاءالضلوءعللىبعلضالمتغيلراتالنفسليةالتلييعلانىمنهلاأفلرادالمجتملع,والتليتلوثرعلللى
,وعللىظلاهرةإنسلانيةيعلانيمنهلاأفلرادالمجتملعوالخلريجينالجلامعيينوهلى
صحتهموحيلاتهم 

ظاهرةالهجرة.
اساتالتيتناولتظاهرةالهجرةلدىالخريجينبوجهعلامإال

 .4عليالرغممنوجودبعضالدر
أنالباحثلميعثرعلىدراسةتناولتمتغيراتالدراسةالحالية,وعالقتهاباالتجاهنحوالهجلرة
لدىالخريجينالجامعيين.

األهمية التطبيقية:
 .1إنماتسفرعنهالدراسةمننتائجستساعدالقائمينوالمختصينعلىرعايةوتوجيهالخريجين
ووضعوتصميمالبرامجاإلرشاديةوالتوعوية,التيتُسهمفيالحلدوالتخفيلفملنقللقالمسلتقبل

واالغترابالنفسيوظاهرةالهجرة,وكذلكزيادةوتنميةمستوىالطملوحوالتوجلهالمسلتقبليللدى

الخريجينالجامعيين .
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ومصدرهاماًيمكناالستفادةمنهاوالرجلوعإليهلا
 .2إ ثراءمكتبةالبحثالعلميحيثتعتبرمرجعاً
اً
مللنقبلللالبللاحثينوالمختصللينحللولظللاهرةالهج لرة,فعل لىحللدعلللمالباحللثالتوجللدد ارسللات
تناولتهذهالمتغيراتوعالقتهاباالتجاهنحوالهجرةعلىالخريجينفيقطلاعغلزة,وقلديسلهم

البحثالحاليفيفتحالبابأمامالعديدمنالدراساتالمماثلةفيالمستقبلالقريب.

لينالعوام لللالنفس للية

 .3ترج للعاألهمي للةالتطبيقي للةله للذاالبح للثف لليالتع للرفإل للىطبيع للةالعالق للةب ل
الًعنمعرفةمدىاإلسهامالنسبيبيناالتجاهنحوالهجلرةوالعواملل
واالتجاهنحوالهجرة,فض 

النفسيةلكييتسنىلناتوجيهالخريجينفيضوءماتسفرعنهالدراسةالحاليةمننتائج.

 .4ت وفرالدراسةالحاليةأربعةمقاييسلقياسكلمن:مستوىالطموح ,وقلقالمستقبل,واالغتراب
النفسي,واالتجاهنحوالهجرة .

تعريف مصطلحات الدراسة:
 .1مستوى الطموح:
يتبنــي الباحــث فــي الدراســة الحاليــة مفهــوم مســتوى الطمــوح العــام للراشــدين كمــا يوضــح 
(صللالحالللدينأبللوناهيللة)27:1986,بأنلله"الهللدفالممكللنالللذييضللعهالف لردلنفس لهفلليمجللالمللا
يتطلعإليهويسعىلتحقيقهبالتغلبعلىمايصادفهمنعقباتومشكالتتنتميإليلهإللىهلذاالمجلال
لاحوالفشللالتلي
لارهالمرجعلي,ويتحلددحسلبخبلراتالنج 
لردواط 
ويتفلقهلذاالهلدفوالتكلوينالنفسليللف 

مربها .
أمــــا التعريــــف اإلجرائــــي لمســــتوى الطمــــوح االكــــاديمي:هل للوالدرجل للةالتل للييحصل لللعليهل للا
لتوىالطمللوحاألكللاديميالمس لتخدمفلليالد ارسللة
المفحوص ل ونم لنخريجلليالجامعللاتعلللىمقيللاسمسل 
الحاليةوهومنإعداد(صالحالدينأبوناهية .)27:1981,
 .2قلق المستقبل:
وفــــي الدراســــة الحاليــــة يتبنــــى الباحــــث مفهــــوم قلــــق المســــتقبلكمل للاتشل لليرإلي ل له(زينل للب
شقير)5:2005,بأنه"خللأواضطرابنفسيالمنشأينجمعنخبراتماضليةغيلرسلارة,ملعتشلويه
وتحريفإدراكيمعرفيللواقلعولللذاتملنخلاللاستحضلارلللذكرياتوالخبلراتالماضليةغيلرالسلارة,

معتضخيمللسلبياتبشكليقللمناإليجابياتالخاصةبالذاتوالواقع,تجعلصاحبهافيحالةتوتر
وعدماألمان,مماقديدفعهلتدميرالذاتوالعجزالواضحوتعميمالفشلوتوقعالكوارث,وتؤدىبهإلى
حالةمنالتشاؤممنالمستقبل,والخوفمنالمشكالتاالجتماعيةواالقتصاديةالمستقبليةالمتوقعة" .
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أمــا التعريــف اإلجرائــي لقلــق المســتقبل:الدرجللةالتللييحصلللعليهللاالمفحللولمللنخريجللي
الجامعاتعليمقياسقلقالمستقبلفيالدراسةالحاليةمنإعداد(زينبشقير .)5:2005,
 .3االغتراب النفسي:
ويعرفـــ الباحـــث إجرائيـــ ا فـــي هـــذه الدراســـة بأنـــ "حال لةنفسلليةيشللعرالخ لريجالجللامعيفيهللا

لهوأهداف له,وذلللكمللنخللاللإحساس لهبللنقلفلليالبني لةالمعرفي للة
بانفصللالهعللنذاتللهوقيمللهومعتقداتل 
والذاتيةوالسلوكيةواالجتماعية,ومايعانيهالخريجمنمظاهرمثلفقدانالالمعنىوالعزلةاالجتماعيلة

والعجزوالالمعيارية" .

أمــا التعريــف اإلجرائــي لالغت ـراب النفســي:فهللوالدرجللةالتللييحصلللعليهللاأف لرادالعينللةمللن
خريج لليالجامع للاتم للنخ للاللاالجاب للةعلل لىفقل لراتمقي للاساالغتل لرابالنفس لليم للنإع للداد(الباح للث,

 .)2017
 .4االتجاه نحو الهجرة:
ويتبنـى الباحــث فــي دراســت الحاليــة مفهــوم االتجــاه نحــو الهجــرةكمللايعرفهللا(خليلللشللحادة,
)7:2008بأنها"رغبةالخريجالجامعيالعاطلعنالعملفيتركمكانإقامتهلينتقللللعلييفليبللد

خرى,وذلكمعنيةالبقاءفيالمكانالجديدلفترةطويلة,أطولمنكونهازيارةأوسفر" .
أودولةأ 

أما التعريـف اإلجرائـي لالتجـاه نحـو الهجـرة:فهلوالدرجلةالتلييحصللعليهلاأفلرادالعينلةملن
خريج لليالجامع للاتم للنخ للاللاإلجاب للةعلل لىفقل لراتمقي للاساالتج للاهنح للوالهجل لرةم للنإع للداد(خلي للل
شحادة .)7:2008,

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة في نطاق ما يلي:
تتح ل لددالد ارسل للةبموضل للوعهاالعوامل لللالنفسل لليةوعالقتهل للاباالتجل للاهنحل للوالهج ل لرةلل للدىخريجل للي

الجامعاتفيقطاع .

الحدود المكانية:تتمثلالحدودالمكانيةعلىخريجيالجامعاتفيقطاعغزة .
الحدود الزمانية:ترتبطفترةتطبيقالدراسةللعامالجامعي .2017/2016
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الفصل الثاني
اإلاطار النظري للدراسة
 المبحث األول :مستوى الطموح.
 المبحث الثاني :قلق المستقبل.
 المبحث الثالث :االغتراب النفسي.
 المبحث الرابع  :االتجاه.
 المبحث الخامس :االتجاه نحو الهجرة.







 مقدمة:

املبحث األول
مســـتوى الطمـــوح

 أوالً :تعريفات مستوى الطموح.
 ثانياً :النظريات المفسرة لمستوى الطموح.
 ثالثاً :خصائص وسمات الشخص الطموح.
 رابعاً :العوامل المؤثرة في مستوى الطموح.
 خامساً :عالقة مستوى الطموح ودوره عند الشباب في المستقبل.
 سادساً :تعقيب عام على متغير مستوى الطموح.
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المبحث األول :مستوى الطموح
مقدمة:
سيتم التطرق في الفصل الدراسي الثاني إلى أربعة متغيرات ,وهي متسلسلة بشكل منطقي
وبأسلوببحثيعلمي,ابتداء بالعواملالنفسيةالمستقلةوالمتمثلة بالمبحث األول مستوىالطموح ثم

الً إلى المبحثالرابع وهو
انتهاء بالمبحثالثالثاالغترابالنفسيوصو
المبحثالثانيقلقالمستقبلو ً
االتجاهنحوالهجرة .

وتعتبردراسةمستوىالطموحمنأهمالعواملوالمتغيراتالتيأدت إلى التطورالسريعالذي

شهدهالعالمفياآلونةاألخيرة,وهوالدافعالذييقومبشحذالهمم ,وترتيباألفكارلالرتقاءبالحياة,
ةكلها,واألفراد الطامحونفاعلون

وأهميتهالتقتصرعلىالفردوحده,وانماتعودالفائدةعلىاألسر
داخل مجتمعاتهم ,وهم الثروة والرصيد القومي له ,وبخسارتهم يخسر المجتمع الكثير ,ووجود طموح

لدى األفراد يعنى أن هناك تقدماً حقيقياً ملموساً من قبل المجتمع ,ويقاس تقدم مستوى األمم

والحضاراتبمالدىأفرادهامنمستوىطموحعالي,يلبىاحتياجاتهاورغباتها,وهذاماأشار إليه

(دسوقى)131:1988,فمستوىالطموحيعتبرمنالعواملالهامةالمميزةللشخصية,فبقدرمايكون

الطموحمرتفعابقدرماتكونالشخصيةمتميزةبقدرمايكونالمجتمعمتقدمافالطموحمنأهمأسرار

نجاحالفردوالمجتمع .

أوالا :تعريف مستوى الطموح:
 .1المعنى اللغوي لمستوى الطموح:
يعرفالطملوحفليمعجلملسلانالعلربالبلنمنظلوربأنلهاالرتفلاع,فيقلال:بحلرطملوحالملوج,

أيمرتفعالموج,وطمحببصلرهطمحلاًشلخل,واطملحفلالنببصلرةرفعله,ورجللطملاحبعيلدالطلرف

الًإلللىغيللرزوجهللاوبحللرطمللوحالمللوجمرتفع لاًأيأبعللدفللي
وامللرأةطامحللةت ُك لرببصللرهايمين لاًوشللما 
الطلب( .ابنمنظور )1993:103,

أما أبو حرب في المعجم فعرف الطموح بقول  :طمح بصره إليه طموحاً يعنى امتد وعال

بصرةالطامحكلمرتفعوالطموحيعنىالسعيإلىالمراتبالعلياوصاحباآلمالالواسعة .

(قندلفت )68:2002,

ومنخاللالتعريفينالسابقينالتيوردفيمعاجماللغةنجدأنالطموحيعنىالزيادةوالعلو
الرفعةنحوالمراتبالعليا .
و
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 .2المعنى االصطالحي لمستوى الطموح :
ويعرف (أحمد  )513:2013,أن مستوى الطموح" يقصد بها األهداف التي يضعها الفرد
لذاتهفي مجاالتتعليمية أومهنية أوأسرية أواقتصادية ويحاولتحقيقها,ويتأثر مستوىالطموح

بالعديدمنالمؤثراتالخاصةبشخصيةالفردأوالقوىالبيئيةالمحيطةبه" .

ويبين (الخالدي )84:2012,أن الطموح "يعددافعاً لالرتقاءبمستوىالحياة ,ويمكنتعريفه

طاره
التكوينالنفسيللفردوا 

بأنه"سمة ثابتةنسبياً بيناألفراد فيالوصولإلى مستوىمعينيتفقو

اتالنجاحوالفشلالتيمربها .

المرجعي,حسبخبر

ويعرف (محمود )10:2001,بأن الطموح" ما يتطلع الفرد إلى تحقيقه من أهداف ذات
مستوىمحددفيجوانبحياتهالمختلفةأسريةأوأكاديميةأومهنية,ويكونللخبراتالتيمربهافي
حياتهدو اًرفيتحديدمستوىهذاالهدف .
وتعرفة (كاميليا عبد الفتاح )13 :1984,مستوى الطموح أن "سمة ثابتةنسبياً تفرقبين

طاره المرجعي ,ويتحدد حسب
وا 
األفراد في الوصول إلى مستوى معين يتفق والتكوين النفسي للفرد 
اتالنجاحوالفشلالتييمربهاالفردخاللسنينحياته" .

خبر

إال أن الباحـــث يتبنـــى تعريـــف مســـتوى الطمـــوح كمـــا يوضـــح (صـــالح الـــدين أبـــو ناهيـــ ,

")27:2004بأنلهالهلدفاللذييضللعهالفلردلنفسلهفلليمجلالملايتطللعإليللهويسلعىلتحقيقلهبالتغلللب
عللىمللايصللادفهمللنعقبللاتومشللكالتتنتملليإلللىهللذاالمجللال,ويتفللقهللذاالهللدف,والتكللوينالنفسللي

اتالنجاحوالفشلالتيمربها,وذلكلألسبابالتالية :

إطارهالمرجعيويتحددحسبخبر
للفردو 

ارتباطهبالمقياسالمستخدمفيهذهالدراسة ,وهواستبيانمستوىالطموحمنإعدادصالح
 -1
الدينأبوناهيه .

اتالنجاحوالفشلالتيمربها .

 -2تركيزهذاالتعريفعلىاإلطارالمرجعيللفردوخبر
 -3عدمتحديدهذاالتعريفلمجالمعين"وانماالهدفالذييضعهالفردلنفسهفيمجالما"بما
يتناسبمعإمكانياتوقدراتالفردأيبنوعمنالعموميةوليسالخصوصية .

ويرى الباحث :أن التعريفات السابقة اتفقت جميعها على أن مستوى الطموح هو عبارة عن
هدف أو مجموعة من األهداف( :تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ) ويسعى الفرد إلى

تحقيقها .وكما يستخلل  الباحث من خالل العرض السابق لتعريفات لمستوى الطموح "بأن الفرد

النجاحوالى ترقية نفسهمنحالإلى حالأفضل,والوصولألعلىالمراتب

يسعىلمزيد منالتقدمو
منخاللمعرفتهالستعداداتهالفطريةوالمكتسبةوامكاناتهوقدراتهواالستفادةمنخبراتهالتيمربها .
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ثانيا :النظريات المفسرة لمستوى الطموح:
تعددتالنظرياتالمفسرةلمستوىالطموحومنهذهالنظريات :
 -1نظري المجال (كيرت ليفين ) )KEART Levin
تعتبر نظرية المجال أول نظرية فسرت مستوى الطموح ,وعالقته بالسلوك اإلنساني بصفة

عامة,وهىالنظريةالوحيدةالتيتعرضتلمستوىالطموحمباشرة ,وقديرجعذلكلألعمالالمتعددة
التيأسهمبهاليفينوتالميذهفيهذاالمجال(عبدالفتاح .)51:1984,
ويشير إبراهيمأنمنأهمدعاة هذهالنظرية هو العالمليفين فهو يرى بأن هناك عدة قوى

تعتبردافعةوتؤثرفيمستوىالطموحمنها :

 عامل النضج:فكلماكانالفردأكثرنضجاأصبحعليهمنالسهلتحقيقأهدافالطموحلديه
وكانعليهأكثرفيالتفكيرفيالغاياتوالوسائلعلىالسواء .

 القدرة العقلية :فكلما كان الفرد يتمتع بقدرة عقلية أعلى كان في استطاعته القيام بتحقيق
أهدافأكثرصعوبة.

 النجاح والفشل :فالنجاحيرفعمنمستوىالطموحويشعرصاحبهبالرضاأماالفشلفيؤدي
إلىاإلحباط وكثي اًرمايكونمعرقالللتقدمفيالمجال.

 نظرة الفرد إلى المستقبل :تؤثرنظرةالفردإلى المستقبلومايتوقعأنيحققهمنأهداف في
مستقبلحياتهوعلىأهدافهالحاضرة(سرحان .)115:1993,

 -2نظرية القيمة الذاتية :

قدمتاسكالونا  ESCALONAنظرية القيمةالذاتيةللهدفوترىأنهاأساس القيمةالذاتية

للهدفوتقومعلىثالثحقائقهي:
 هناكميللدىاألفرادليبحثواعنمستوىطموحمتوقعنسبيا .

 كماأنلديهمميللجعلمستوىالطموحيصلارتفاعاإلىحدودمعينة .
 أن هناك فروقاً كبيرة بين الناس فيما يتعلق بالميل الذي يسيطر عليهم للبحث عن النجاح
وتجنبالفشل,فبعضالناسيظهرونالخوفالشديدمنالفشلفيسيطرعليهماحتمالالفشل
والفشل في
وهذا ينزل من مستوى القيمة الذاتية للهدف ,وهناك عوامل احتماالت النجاح 

غباتومخاوفهوأهدافه(المشيخى .)100:2009,

المستقبلأهمهاالخبراتالسابقة,ور

14

وتؤكد اسكالونا على اآلتي :
 الفشل الحديث يميل إلى إنقال مستوى الطموح ,والحاالت التي ترفع مستوى الطموح بعد
الفشلتأتيإمانتيجةإلنقالالشعوربالواقعأونتيجةلتقبلالفشل .

 مستوى الطموح يتناقل بشدة بعد الفشل القوى أكثر من بعد الفشل الضعيف ,ويتزايد بعد
النجاح .

 الشخلالمعتادعلىالفشليكونلديهدرجةاختالفأقلمنالشخلالذيينجحدائماً.
 البحثدائماًعنالنجاحواالبتعاددائماًعنالفشلهواألساسفيمستوىالطموح.

(عبدالفتاح)55:1984-,

 -3نظري ادلر ()Adler Theory

يعتبرادلرأنكلإنسانيتمتعبإاردةسياسيةفيالقوةوبدافعنحوالسيطرةوالتفوق,فإذاوجد

إنسان أنه ينقصه شيء فإنه يتسابق نحو جعل نفسه متفوقاً بطريقه ما ,أو على األقل نحو نفسه
واآلخرينبأنه متفوق,ومثلهذاالفردقديعوضنفسهبجهدصادقمنظم,وبذلكفإن إدلريعتقدأن

حافزتوكيدالذاتوليسالدافعالجنسيهوالقوةالسائدةاإليجابيةفيالحياةوهوالذييجعلالفردفي
اندفاعدائمالوجودنحوالتفوقأوعلىاألقلضدالنقل(شبير.)14:2005,

ويؤكدادلرأناإلنسان لهدوافعاجتماعية ولهأمالهوطموحاتهيسعىجاهداً علىتحقيقها,

وقدنوهإلىمجموعةمنالمحاوروالمفاهيمالتييجبأننضعهافيعيناالعتباروهى :
 الذات الخالقة:وتعنىذاتالفردالتيتدفعهإلىالخلقواالبتكار .

 الكفاح في سبيل التفوق :وهو أسلوب حياة يتضمن نظرة الفرد للحياة من حيث التفاؤل
والتشاؤم.

 األهداف النهائية :حيثيفرقالفردالناضجبيناألهداف النهائيةواألهداف الوهميةوالتيال
يضعالفردفيهااعتبا اًرلحدودإمكانياته,ويرجعذلكإلىسوءتقديرالفردلذاته.

(محمود)48:2001,

ويستنتجالباحثمنعرضهللنظرياتالسابقة أن مستوىالطموحهوعبارةعنمزيجمكون
من تغيرات وعواملاجتماعية وبيئية وشخصية ,وهوسمة ليست ثابتةنسبياً تزيدأو تنقل مستوى

الطموحلدىالفردبسببدورالوراثةوالظروفالخاصةبالفرد .

ويتبنىالباحثنظرية المجاللتأكيدهاعلىالسلوكاإلنسانيبصفة عامة وتفسيرهالمستوى

الطموحبشكلمباشروارتباطهابعدهعواملكدافعالتعليمكتأثيرهفيمستوىالطموحوالنضجوالقدرة

يروالفعالفيمستوىطموحالفرد .
أثرهاالكب 
العقليةنظرةالفردإلىالمستقبل....الخ,والتيلها 
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ثالثا :خصائص وسمات الشخص الطموح:

ويــــذكر كــــل مــــن عبــــاس عــــوض ( )33:1985وســــرحان نظميــــة ( )114:1993واولغــــا

قندلفت( )79:2002بأن لل نسان الطموح سمات يمكن كشفها ,وبالتالي معاملت على أساسها.

 يالحظ أن اإلنسان الطموح ال يقتنع بالقليل وال يرضى بمستواه الحالي بل يحاول دائماً أن
يعمل على تحسين وضعه ويضع خططا مستقبلية يسير على خطاها لينتقل من نجاح إلى
أخرواليعدالنقطةالتييصلإليها هينهايةالمطافبليعدهانقطة بدايةاالنطالقإلى
نجاحجديد .

 اإلنسان الطموح ال يؤمن بالحظ أبدا بل يؤمن بأنه كلما بدل جهداً أكبر وقام بتنمية نفسه
وتطوير قدراتهحصل على تقدم ونجاح جديدين ,وكما أنه ال يعتقدأنالمستقبلمرسومله
مسبقابلهوالذييحددهذاالمستقبلبجهدهوعملهويرسمالخطواتالمناسبةللوصولإلى

هدفهأيأنهاليعتمدعلىالظروفأبداًفيتحديدمستقبله.

 اإلنسان الطموح ال يخشى المغامرة كثي اًر ما يعتمد على المجازفة للوصول إلى هدفه ,ألنه
يطمحبتطويرنفسهبشكلسريع ,ويخشىمنالمنافسةبلالمنافسة تشجعهوتحصنهعلى

اإلسراعبتطويرنفسهوتحملمسؤوليةأيخطورةيقومبهاأيقراريتخذهواليخشىالفشلبل
أنالفشليكوندافعاًوحاف اًزلنجاحجديدقادم.

 أن اإلنسان الطموح ال ينتظر الفرصة لتأتيه حتى يتقدم بل يقوم بخلق الفرل المواتية
والمساعدةلتقدمهويقومبخلقفرلجديدةتساعدهعلىاالنتقال منمرحلة إلى أخرىأكثر

تقدماً.

 كما أن اإلنسان الطموح ال يتوقع أن تظهر نتائج جهوده بشكل سريع ومفيد له بل يضع
واذا أصيب
احتماالت الفشل مثل احتماالت النجاح ويكون صبو اًر على النتائج وغير ملول 
باإلحباط السابقتكونهذهاألسباب نقطة االنطالق لنجاحجديدمستفيداً منأخطاءالتجربة

والفشلالسابق.

 أناإلنسان الطموحيتحملجميعأنواع الصعوباتوالعقباتالتيتقفبوجههمعترضةسبيل
تطورهووصولهإلىهدفهالمنشودبليقومبتنميةقدراتهلتذليلالصعوباتالتيتعترضطريقه

واليثنيهالفشلواليحبطهبليكوندافعاًقوياًالجتيازه,واالنطالقإلىنجاحجديد.
وأشـــار الحربـــي ( )44:2014نقـــال عـــن أحمـــد ( )515:2013أن لـــذوي الطمـــوح المرتفـــع

سمات وهى أنهم:

 -1اليشعرونباليأسولديهمطموحاتمرتفعة .
 -2يسعونوراءالمعرفةالجديدة.
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 -3واثقونمنتحديدأهدافهم.

 -4قادرونعلىوضعأهدافبديلةإذالمتتحققأهدافهم.
 -5ينجزونويعتمدونعلىأنفسهم.

 -6أهدافهمواضحةدائماًوواقعيةومناسبةلقدراتهم.

 -7يتحملونالمسؤوليةويكافحونمنأجلالحصولعلىأهدافهم.
 -8يخططونللمستقبلواليستعجلونللنتائج.
مواصلةمجهودهم.
 -9اليمنعهمالفشلمن 

يحبونالمنافسةواليرضونبمستواهمالحالي.

-10

ويضيف ( أحمد  )516:2013بخصوص سمات ذوي الطموح المنخفض والممثلة في التالي:
غيرمستقرينانفعالياً .

-1

 -2اليتطلعونإلىالمراكزالمرموقةفيالمجتمع.
 -3يستسلمونبسهولةأمامالعقباتوالمشكالت.
الحياةنظرةتشاؤمية.

 -4ينظرونإلى
 -5سلبيونفيأفكارهم.

 -6يضعونطموحاتالتتناسبمعقدراتهم.

ءمحددواليسعونإلىتغييرهوتحسينه.

 -7يعتقدونأنمستقبلالمر
يرى الباحث:أنهذهأهمخصائلوسماتمستوىالطموحالذيتميزالشخلالطموحعن
غيره,ولكناالختالفبينهميخضعلمبدأالفروقالفردية ,ومدىامتالكهمواكتسابهملهذهالخصائل
والسمات ومدى مستواهم وقدراتهم العقلية والجسمية ,واستقرارهم النفسي واالنفعالي ,وهي أيضاً التي

تفرق بين األشخال بعضهم بعضا ,للوصول إلى مستوى طموح محدد يتماشى مع قدراته ورؤيته

المستقبلية .

ويؤكد الباحث من خالل هذه الخصائل والسمات يمكن معرفة المالمح األولية واألساسية
الً وتختلف هذه الخصائل للشخل ذاته من
للشخل الطموح والتنبؤ بما سوف يكون عليه مستقب 

مرحلة عمرية إلى أخرىوحتىفينفسالمرحلةمنوقتآلخر ,تبعاًلمايمربهمنأحداث خاصة,
وهيالتيتحددمستوىنشاطهاالجتماعيوالسياسي ...إلخ,وطبيعةعالقتهباآلخرين ,ومدىتقبله

للمسؤولياتوالواجباتالمنوطةإليه .
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رابع ا :العوامل المؤثرة في مستوى الطموح
أوالا :عوامل شخصية "ذاتية":
مستوى الطموح على قدره الفرد العقلية,

يرتبط الذكاء بتحديد الفرد لمستوى طموحه ويتوقف
وأكثر صعوبة ويؤكد
فكلما كان الفرد أكثر قدره كان في استطاعته القيام بتحقيق أهداف أبعد 

ذكاء قادر على فهم إمكانياته ,وقدراته ورسم مستوى طموح
(راجح )131:1987,بأن الفرد األكثر  ً
لنفسهيتناسبمعهذهالقدرات,وذلكعلىعكساألقلذكاءفهوغيرقادرعلىتحقيقأهدافهحيث
يضعلنفسهمستوىطموحيرتفعأوينخفضكثي اًرعمايستطيعتحقيقهبالفعل.

وأكدت (انشتازى) عالقة الذكاء بمستوى الطموح ,وقد اتفق معها كل من كرونباخ ووكسر
وهيرلوك حيث أوضحت إن الذكاء يلعب دو اًر في تحديد مستوى طموح الفرد (شبير)40:2005,

والذكاءيمدالفردبالقدرةعلىاالستبصارووسائلتدبيرالفرلوحلالمشاكل ,والتغلبعلىالعوائق
واستخاللالنتائجوالقدرةعلىالتوقع(محمود)51:2001,ويضيف(شعبان)62:2010,أنمستوى
الطموح ودرجته يتوقف على قدرة الفرد العقلية فكلما كان الفرد أكثر قدرة ,كانفياستطاعتهالقيام

بعدوأكثرصعوبة .
بتحقيقأهدافأ 
 -1مفهوم الذات:

الًعن(أحمدراجح)121:1976بأنمفهومالذاتيعدقوةدافعة
وذكرت(جويدة)32:2015نق 

للسلوك ,لالرتقاءبالفردللشعوربكيانهووجوده,وهذايكونفيحالة اإلدراك اإليجابي للذات,أماإذا
كاناإلدراك للذاتسلبيفإنه المحالةمنانخفاضمستوىطموحه ,فكثي اًرماتكونفكرهالفردعن
نفسهناقصةأوغيرصحيحة ,وذلكلميلاإلنسان إلى أنيعمىعنرؤيةعيوبه ,فنحننرىأنفسنا

كما نحب ال كما هي عليها في الواقع ,ولكنها عامل بالغ األثر في توجيه سلوكه ورسم مستوى
طموحه.
وهللىأيض لاًالصللورةالتللييكونهللاالف لردعللننفسللهمللنمهللاراتوخصللائلجسللميهوانفعالي للة

الًمتسللرعاً,وفللىضللوءتصللورالف لرد
ضللعيفةكانللتأمقوي لة,ذكي لاًكللانأمغبي لاً,طموح لاًمثللاب اًرأمخج لو
لنفسللهيضللعمسللتوىطموحلله,وفكرتللهعللننفسللههلليالمسللئولةعللنرفللعأوخفللضمسللتوىطموحلله,

فاإلنسانالواثقمننفسهوامكاناتهولديهوعىحقيقييختارلنفسهأعمالوأهدافيتفوقعليها .

(مطر )20:1998,
 -2القدرة العقلية:
"كلماارتفعمستوىالذكاءارتفعمستوىالطموح,وكلما

يؤكدأبومصطفىنظمى()1990أنه

انخفضمستوىالذكاءانخفضمستوىالطموح,وجدأنالذكييميلإلىخفضمستوىطموحهنتيجة
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لفشله,ألنهيضعلنفسهأهدافاغيرواقعية".وترىرمزيهالغريبأن"مستوىالطموحودرجتهيتوقف
وأكثر
على قدره الفرد العقلية ,فكلما كان الفرد أكثر قدره كان بمقدوره القيام بتحقيق أهداف أبعد 

صعوبة ,ولما كانت قدره الطفل العقلية تزداد بازدياد في العمر حتى يصل إلى مستوى معين ,فإن
مستوىطموحالطفليتغيربتغييرعمرةالزمني"(الغريب.)329:1990,
 -3الصحة النفسية:
أناالتزاناالنفعالي والثقةبالنفس والشعورباألمن والتوافقالنفسيواالجتماعيواالنبساطي
ومفهومالذاتاإليجابي كلهاعواملتساعدعلىرفعمستوىالطموحبصورةواقعية فيحينأنالقلق

واالضطراباالنفعاليوفقدانالثقةبالنفس,وعدمالتوافقعواملمساعدةعلىخفضمستوىالطموح .
(الذواد)129:2002,

ويؤك لد(األسللود)ب لأنالتوافللقالنفسلليواالت لزاناالنفعللاليلللدىالف لرد,لهللادوركبيللرفلليالتطلللع

وارتفللاعمسللتوىالطمللوح,ألنالقللقوالخللوفواالنط لواءواالكتئللابوسللوءالتوافللقالنفسلليسللببلتشللتت
فك للروعق لللالفل لردمم للايس للببض للعفاًف للياألداءوتراجعل لاًف لليالطم للوحوع للدماالكتل لراثببل للولاأله للداف
(األس ل للود)103:2003,وت ل للرىهيرل ل للوك()Hurlockأنالمض ل للطربينانفعاليل ل لاًيميل ل للونإل ل للىوض ل للع
مستوياتطموحمرتفعةجدا-غيرواقعيلة–فليحلينأنالمتلوافقينانفعاليلاًيضلعونمسلتوياتطملوح
واقعيةتتفقمعإمكاناتهموقدراتهم .
 -4الخبرات السابقة :
قويجداًفيطموحالفردفإذامانجحالفردوتفوقزادطموحه,ويظلالفلرد
للنجاحوالفشلأثر 



مثابراللمحافظةعلىماحصلعليهمنتفوقدراسي,ومعنىهذاأنالنجاحيدفعبالطموحإلىالتقدم

لالعجزواإلحب ل ل للاط

والنم ل ل للووأم ل ل للاالفش ل ل للليل ل ل ل ؤديإل ل ل للىخف ل ل للضمس ل ل للتوىالطم ل ل للوحويصل ل ل ليبالفل ل ل لردب ل ل ل
(محمللود)51:2001,وهللذامللابينتللهد ارسللةجاكنللات()1973:Jucknattالتلليأجرتهللاعلللىثالثللين
لاحوالفشللفليمسلتوىالطملوححيلثتوصللتإللىأنكلملاكلانالنجلاح
الًلد ارسلةأثلرخبلراتالنج 
طف 

لكبي اًركبلرتالنسلبةالمئويلةلتخفليض
كبي اًركلماكبرتنسبةارتفاعمستوىالطموح,وكلماكانالفش ُ
مستوىالطموح(عبدالفتاح .)19:1984,
 -5الثواب والعقاب:
يرىأبوزيد()22:1999أنالتعزيزكثي اًرمايشلكلدافعلاًإللىرفلعمسلتوىالطملوححيلثأن

شعورهبحالوةالنجاحيجعلهيختارأهدافاًأبعد.وقدأكد(فليز)أنالمديحهوتعزيزلفظيلهأثرفعال

ف للياسلللتقاللاألطفل للالورفضل للهمللمس للاعدةمقارن ل لةباألطفل للالال للذينل للميتلق ل لواالم للديح(.عبلللدالفتلللاح,
,)15:1972ويضلليفأبللوناهيللهللثلوابدورالسللحرفللينفللسالطفلللوللليسفلليرفللعمسللتوىالطمللوح

عندهفحسلبوانملافليتشلكيلالشخصليةبأكملهلا,وبهلدهالفكلرةجلاءتالنظريلةالسللوكيةوأكلدتعليهلا
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فالطفلإذاشعرأنهمرغوبفيه,وحبوبويتلقىالرعايةوالحنانفإنهيشعربأهميتهوقيمتيهالشخصية
ممايزيدبالثقةبالنفس,فيكونلهأثرفيطموحاتهالمستقبلية(أبوناهيه .)58:1981,

ويــــرى الباحــــثأناألش للخالاألذكي للاءذوىالق للدراتالعقلي للةوالمعرفي للةوالشخص لليةيكون للون
لدراتهموامكانيللاتهموالهللدفال لذيرسللموه
واقعي لينومنطقي لينفلليطموحللاتهمويختللارونبمللايتناسللبوقل 

ألنفسللهمللوصللولإليللهبأسللرعالطللرقوبأقلللالتكلفللة,مقارن لةمللعنظ لرائهمذوىالللذكاءالمللنخفضالللذين
وضعواطموحاتهمبماالتتناسبوقدراتهمواختيارهمالطريلقغيلرالمناسلبوالمالئلملهلموعلدمتسلخير

الواقللعلهللم,وهللذامملاأكللدهكلللمللن(البللدري,اإلدريسللي)216:1998,فالطموحللاتالواقعيللةتقللودإلللى
النجاحواالحترامللذاتبينماالالواقعيةتقودإلىالفشل .

ويعتقــد الباحــثأنفشلللالفلردفلليتحقيللقعملللملايجعلللهدائملاًيفكللربالفشللقبلللالنجللاحممللا

ينعكسسلباًعلىأداءأيعمليرغبالقيامبهفيالمستقبلعكلسالفلردالتليحقلقنجاحلاًوتميل اًزفلي

اإلعمللالالتللييقللومبهللانجللدلديللهالشللعوروالسللعادةوتجللدهيضللعهللدفاًكلمللاحقللقاألخللر,وكلمللاكللان

الفردراضياًعننفسهوفكرةومستوىطموحهكانالطموحإيجابياًمرتفعاًعكسالفردغيرالراضيعن

ذاتهوفكرهفإنالطموحيكونسلبياًمنخفضاً .

ثانيا :العوامل األسرية :
 -1التربية األسرية :

احلوأشكال,ولقلد
تعداألسرةالخليةاألولىالتيعرفهاالمجتمعاإلنساني,والتيمرتبعدهمر 

عرفلتاألسلرةعللىأنهللا"جماعلةأوليلةتقللومالعالقلاتبلينأفرادهللاعللىأسلاسالوجللهللوجله,وملنهنللا
أتتخطورةتأثيرهافيتنشئةالطفل(سيدسلمان,)528:1997,التربيةعنداألسرةالمتضمنةللقسلوة
والعقابوالحرمانمنإشباعالحاجاتالنفسيةواإلهمالوسوءالمعامللةوالتسلمحبلالتعبيرعلنأنفسلهم

بكلحريةسي ؤديإلىانخفاضمستوىطموحهم,وهذاماتوصلتإليهدراسةصابرالملولى()1984
حيثأكدوجودعالقةإيجابيةبينمسلتوىالطملوحوبليناتجاهلاتاآلبلاءفليالتنشلئةاالجتماعيلةالتلي

تتسمبالتفاؤلوالديمقراطيلةوعالقلةسللبيةبلينمسلتوىالطملوحواالتجاهلاتالتليتتسلمبالتسللطوالتلدليل
المفرط"(كفافي .)102:1999,
ويرى الباحثأنعاملاألسرةيعدالعمودالفقريفليتحديلدمسلتوىطملوحالطفللمنلذاللحظلة
األول ل لى,فل للبعضاآلبل للاءيل للدفعونويحفل للزونأطفل للالهمملللنخل للاللتعل للاملهموتعل للاطفهموحنل للانهمعلل لليهم,
وتق للديمهمك لللم للاه للوجدي للدوفع للالبأس لللوبيبع للثعل للىالتعزي للزوالتحفي للز,وذل للكبه للدفتش للجيعهم
ومسللاعدتهملرفللعمسللتوىطمللوحهم,لللذلكنجللدمسللتوىطمللوحأطفللالهمإيجللابيمرتفللع,فلليحلليننجللد
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بعضاآلباءيتعاملونمعأطفالهمبالقوةوالقسوة,وبطريقةتبعثعلىاإلحباطوالفشللللذانجلدمسلتوى

طموحهمسلبيمنخفض .

ةدورمهما فيحياة الطفل فكلماكانتاألسرةمستقرةكان
ويعتقد الباحث أنالستقراراألسر ا
طموحأبنائهاأعلىوانعكسعليهمباإليجابوالطمأنينة,وهذاماأكدتهدراسة(هارلوك)1967,أن

الفردالمستقرداخلأسرتهلديهمستوىطموحعالي,وبينتالدراسةدوراآلباءفيرفعمستوىطموح
األبناءمنخاللالدعموالتوجيهومساعدهاألبناء(.اولغاقندلفت )77:2002,
 -2المستوى االقتصادي واالجتماعي  :

للبيئةاالجتماعيةدوركبيرفينملومسلتوىالطملوح؛ألنالبيئلةهليالتليتملدالفلردبمفاهيمله

وثقافتلله,وهللىالتلليتشللكلاإلطللارالمرجعلليللله,ولكللنهللذاالتللأثيريكللونمنخفضلاًمللنفللردآلخللرتبعلاً

لقدراتهالذاتية,وتبعلاًللمضلمون(شلبير)68:2005,وطبيعلةالبيئلةاالجتماعيلةالمحيطلةبلالفردتل ؤدي

نمومستوىطموحواقعي-أوغيرواقعليواليمكلنأننفعللدوراألسلرةفلينملومسلتوىطملوح

إلى

الف لرد,ف لاألفرادالللذينيعيشللونوينتمللونألسللرمسللتقرةاجتماعي لاًبيئللتهمتللزودهمبطموحللاتتتناسللبمللع
إمكاناتهميستطيعونتحقيقأهدافهمأكثرمنالذينينتمونألسرمستقرةاجتماعياً .

(اولغاقندلفت )77:2002,

كمللاويللؤثرالمسللتوىاالقتصللاديواالجتمللاعيعلللىمسللتوياتوأنمللاطالطمللوحب لأنيكللونذوو

المستوياتالعلياعلىقدرعالمنالطموحلتوفركلمايريدهبينيديه,كملاأنالمسلتوىاالقتصلادي
واالجتمللاعيالمللنخفض,قللديكللوندافع لاًإلللىدرجللهأعلللىمللنالطمللوح,ألن لهيشللحذعزيمللةالشللخل
للتحديويتجاوزالظروفوالتغلبعليهاويثبتقد ارتله(التلويجرى)198:2002,وهنلاكاخلتالفبلين
العلماءوالباحثينفيتأثيركلمنالمستوىاالقتصلاديلألسلرةعللىمسلتوىطملوحاألبنلاءفملثاليلرى

جولد()1948أنمجموعةالطلبةذووالطموحالمنخفضكانواينتمونإلىوسطاجتماعيواقتصادي

منخفض,ويتعرضونلضغطاجتماعيواقتصاديأكثرمنالمجموعاتذاتالطموحالمرتفع .

ويــــرى الباحــــثمل للنخل للاللخبرتل للهالمتواضل للعةفل لليالحيل للاةاليوميل للةأنالمسل للتوىاالقتصل للادي
واالجتماعيالمنخفضلهتأثيركبيرعلىأنماط ومستوياتالطموح,فيكوندافعاًإلىدرجةأعللىملن

الطمللوحألن لهيشللحنمللنعزيمللةواص لرارالشللخلعلللىالتحللديوالمثللابرةلتجللاوزالظللروفالصللعبة
والتغلبعليهاإلثباتذاتهوقدراتهوطاقاته .
 -3جماعة األقران:
كماللجماعةواألقرانأيضاًتأثيرفيسلوكالفردمنعلدةطلرقأهمهلاتحديلدمسلتوىطموحله

وق للدتوص لللتد ارس للةكورنب للاخإل للىأنالفل لرديتل لأثرب للاآلخرينف لليمس للتوىطموح لله وبخاص للةجماعت لله

المرجعيللةفهللويضللعلنفسللهمسللتوىمللنالطمللوحقريب لاًمللنمعللاييرالجماعللة,ألنالمعيللارالتلليتضللعه
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الجماعةللفرديؤثرعلىأهدافه(فألنه)1986:ويلؤثراألصلدقاءعللىاختيلارالفلردللنمطمعلينملن

الطموح,وذلكلتأثيرالشبابعللىبعضلهماللبعض وبخاصلةاألصلدقاءفلالفرديلرىفليالجماعلةنفسله
لارتالعديللدمللنالد ارسللاتإلللىأثللر
ويحللاوللللنيقلللدهاويت لأثربهللا(التللويجرى,)168:2002,وقللدأشل 
الواللدينواألقلاربواألصلدقاءوالمعلملينوأوضلحتأندورهلؤالءيعلددو اًرمركلزافليقل ارراتالفلردفيملا

يتعلقبمستقبلهالتعليميوالمهني,ومستوىطموحهالمستقبلي(أبوزيد .)26:1999,

ويرى الباحث أن البيئة باألساس تعتمد على جماعات متعددة منها (رفاق الجامعة ,الحي,
نشاط النادي ... ,الخ) وهذه الجماعات تؤثر على سلوك واتجاهات ومشاعر الفرد في جميع
االجتماعية,وأيضاًلهدوركبيرفيتحديدمستوىطموحهوكمايقول

االتجاهاتالسياسيةوالمناسبات

الشاعر:ال تسل عن المرء وسل عن قرين  ...فكل قرين بالمقارن يقتدي.
 -4طموح الوالدين واألهل:

إنطملوحالوالللدينللهدوركبيللر ومهلمفلليتحديلدمسللتوىطملوحاألبنللاء,فالواللدينذواالطمللوح

المنخفضقديدفعانأبناءهماإلىخفضطموحهمخوفامنتعرضهمللفشلوخوفاًمنمشلاكلهلمفلي
لاموأساس ليفلليتشللكيلشخصلليةالطفلللومللنثللمرفع له
غنللاعنهللا,فطمللوحالوالللدينواألهلللعنصللرهل 

لدينوألناألبأواألمأو
مسللتوىطموحلله,والللذييرتفللعأويللنخفضتبع لاًلهللذااألثللرالصللادرمللنالوالل 

االثنينمعاًيرفعانمستوىالطموحعندهويزكيانفيمايريدانه(الحنفي .)211:1995,



ويـــرى الباحـــثأناآلب للاءال للذينفش لللواف لليحي للاتهمف لليتحقي للقبع للضاأله للدافبالنس للبةله للم
يعوضونهابتحقيقهافيأبنائهموذلكبالتشجيعوالتركيزمثل:قولاألبلولدهأنتستصبحمهندساًفي

المستقبل,ويحببهذهالمهنةلولدهمنذالصغروبهذااألسلوبوالطريقةترتسممالمحومعلانيالطملوح

فيمخيلةوذاكرةالطفلمنذالطفولة .

خامسا :مستوى الطموح ودورة عند الشباب بالمستقبل:

فيالمجتمعاتالقديمةكانتأثيرمستوىالطموحضعيفاًجداً,حيثكلانللشلخلدورمحلدد

الً
يعرفهسلفاًللقيلامبلهفليالمسلتقبلوالقليللملناألفلراديطملحأنيعمللأكثلرمملاهلومتوقلعمنله,فملث 

الً,وابنالموظفموظفاً,فهواليطمحفيأنيصللإللىدرجلة
ابنالعاملاليطمحأالأنيكونعام 
أعلىمنالتيوصلإليهاأبوه,أمافيالمجتمعلاتالحديثلةفلإناألبنلاءيتلقلونالتشلجيعواللدفعوينملي
لل للديهمالطمل للوحليصل للبحوامختلفل للينوممي ل لزينعل للنآبل للاءهمواألشل للخالالمحيطل للينبهل للم.ويل للرىفرنل للك

()Frankأنتميزأيإنسانيكونملنخلاللمسلتوىالطملوححلينيقلول"أنمسلتوىالطموحلاتهلي
مستوىاإلنجازالقادمكمهمةمألوفةيحاولالفردالوصولإليهابصورةصحيحة" .

(اولغاقندلفت )81:2002,
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أمااليومفيمثلقطاعالشباب-بمافليهمالخلريجالجلامعي-حجلرالزاويلةفليبنلاءحاضلرأي

مجتمعمنالمجتمعات,واستش ارقالمستقبلالطموحدونانقطلاعأوانفصلالعلنالماضلي,بكللت ارثله
وعاداتهوتقاليدهالموروثة,التيتظلبالنسبةلكلأمةمناألممولكلشعبمنالشعوبإحدىمميزاته

الخاصة,التيترتبطبهاويعتزباالنتماءإليها,وعندمانركزعلىالمستقبلبالذاتفذلكألنهماسوف
تتحققفيهإنجازاتوأهدافوطموحاتالشبابالتييسعونلهااآلنلتتحققبإذناهللمستقبال,فالعمل

الًوالشللبابهللمعمللادهللذاالمسللتقبل,له لمطمللوحيسللعونلتحقيقللهلالرتقللاء
سللوفيعطللىثمللارهمسللتقب 
بالقدراتالتلييمتلكونهلاإللىالمسلتوىاللذييلتالءمملعالتطلورالشلاملالتليتشلهدهالحيلاةفليمختللف

مجاالتها.فنجدأنالشباب-والسيماالخريجالجامعي-يهتمونبالمستقبلويعدونله,ألنهميتوقعلون

فيللهإشللباعاًكافي لاًومرضللياًلحاجللاتهمالتللييطمحللونلهللا,وذلللكعلللىخللالفالكبللارالللذينيكتفللونبمللا
حقق لوافلليالماضلليأوالحاضللرمللنإنجللازات,حيللثإنالشللبابيجهللدونأنفسللهمفلليرسللممسللتقبلهم
ويعتبرونللهأنللهالهللدفاألسللمىأونهايللةالطريللقإلللىمللايطمحللونإليلله,والشللبابينظللرونبتفللاؤلوثقلة

إلللىالمسللتقبلوقللدي لرتبطهللذاالتفللاؤلإلشللباعاتالحاضللر,ومللدىوضللوحأهداف لهالتللييسللعونإليهللا
والطريقالصلحيحاللذييرسلمونهلتحقيلقطموحلاتهمونظلرتهمالمميلزللمسلتقبلبقلدرةواضلحة,أساسلها

إنجازاتهمالفعلية,ونوعالفهمالذييريدونهويطمحونللهبالتحديلد.إضلاف ةًإللىتوقلععلامللعقبلاتالتلي
تعتللرضط لريقهموكيللفيتخطونهللادونأيتللأثيرعلللىمللايرونللهومللدىقللدرتهمعلللىتحقيللقمسللتقبل

زاهر.فالفردالذيلديهطموحهوالذييفكرفيهويهتمبهأكثرمنغيره(.التويجرى .)220:2002,

تعقيب عام على متغير مستوى الطموح:
يعدمستوى الطموحمناألمورالرئيسةفيحياةكلإنسان,والجانباألهلمفليمعادللةتحقيلق

النجللاحأليمجتمللعوبغيلرهلللنيحقللقالفلردشلليئاً,لللذلكفللإنكثيل اًرمللنالخلريجينيفللوقطمللوحهمالواقللع
والحقيقةوالمؤهالت,ألنهميمتلكونالقدرةوالحماسوالمعرفةالتيتؤهلهمإلىتحقيقالكثير .

حيثإنمستوىالطموحيتأثربالبيئةاالجتماعيةوالثقافيةوالماديةفاتساعهذهالبيئةومرونتها
العقباتفيهاتُسهمفيتحقيقاألهدافوالنجاحوارتفاعمسلتوىالطملوح,وبالتلاليالنظلرة

وقلةالحوافزو

اإليجابيةوالتفاؤليةنحوالمستقبل,ومواجهةالتحدياتومواكبةتطوراتالعصر .

فالشللباببعللدالتخللرجشللأنهمكغيللرهملهللمأحالمهللموطموحللاتهموتطلعللاتهمالتللييطمح لواإلللى
تحقيقهللاخللاللمسلليرتهمالعلميللةوالعمليللة,ومسللتوىالرفاهيللةالتللييرغبللونالوصللولإليهللافلليحيللاتهم

المعيشية,وهمبانتظارجنيثمارمازرعوهخاللسنيندراستهمالجامعيةلتحقيقأحالمهم .
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املبحث الثاني
قلــــق املســـــتقبل
 مقدمة.
 أوالً :تعريفات قلق المستقبل.
 ثانياً :النظريات المفسرة لقلق المستقبل.
 ثالثاً :العوامل المؤثرة في قلق المستقبل.
 رابعاً :أعراض قلق المستقبل:
 خامساً :سمات األشخا

ذوي قلق المستقبل:

 سادساً :النتائج السلبية المترتبة على قلق المستقبل.
 سابعاً :تعقيب عام على متغير قلق المستقبل.
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المبحث الثاني :قلق المستقبل
مقدمة:
ُيعدقلقالمسلتقبلفليحلدذاتلهموضلوعاًخصلباً,وملنالموضلوعاتالحديثلةوالمعاصلرةنسلبيا

علىالمستوىالنظلريواللواقعي,حيلثإناإلنسلانبطبيعتلهعنلدماينظلرويتأمللالمسلتقبلفإنلهيخلاف
مللناألشللياءالتللييمكللنأنيواجههللافلليالمسللتقبل,وأغلللبمللايثيللرالقلللقلللدىالخ لريجينالجللامعيين

لةواألمني للة
خاصل ل ةًف لليقط للاعغل لزةه للوتعرض للهملض للغوطالحي للاة,وتعقي للداتهااالقتص للاديةواالجتماعي ل 
المتقلبة,وعدمتحديدووضوحأهدافهموصعوبةتحقيقها,وبالتالييشعرونبقلقالمستقبل .

أوالا :مفهوم قلق المستقبل االصطالحي:
لقدتعلددتتعريفلاتومفلاهيمقللقالمسلتقبلحسلبوجهلاتالنظلرالتلييتبناهلاالبلاحثونوفيملا

يلىعرضلبعضهذهالتعريفات :

يعتبلرقللقالمسلتقبلأحلدالمصلطلحاتالحديثلةالتلليظهلرتعللىبسلاطالبحلثالعلملي,وكللل
أنلواعالقللقالمعروفللةكلهلالهللابعلدمسللتقبلي,ويمثللقللقالمسللتقبلأحلدأنظملةالقللقالتلليبلدأتتطفللو
علللىالسللطحمنللذأنأطلللقكللوفلر()Toffier.1970مصللطلحصللدمةالمسللتقبلاعتبللاراأنالعصللر

الحالييخلقتوت اًرخطي اًربسببالمطالبالمتعددةالستيعابتغيراته .)Zaleski.1996(.
ويشير رابابورت فيما يتعلق بقلق المستقبل":أناألشخالالقلقينملنالمسلتقبليميللونإللى
ات,واسللقاطاألهللداف
تقليلللكمي لةالمسللاحةالتللييمكللنمللدالحيللاةفيهللاإلللىالمسللتقبلمللنحيللثالخب لر 

لدة,وأناالمتللدادالمسللتقبلي
المتوقعللة,أيأنالحاضللريبقللىمحصللورافلليظللروفالقلللقمللنحيللثالمل 
يميلإلىالتناقض" .)Rappaport.1991(.
ويعرف الخالدي( )81:2013قلق المستقبل بأن "خوفأوملزيجملنالرعلبواألمللبالنسلبة
اليأسبصورةغيرمقبولة" .

للمستقبلواألفكارالوسواسية,وقلقالموتو
ويشير النجـار(")164:2012إللىأنلهحاللةملنالترقلبوالحلذر,والتلوجس,والشلر,والتشلاؤم

تجاهمستقبلالعالمأواألسرةأوالشخلعلىالمدىالبعيدأوالقريب" .


ويحــدد حنتــول ( )51:2012قلــق المســتقبل بأنـ "حاللةمللنالتلوتروالشللعوربللالخوف,وعللدم
االرتي للاح,وع للدمالق للدرةعل للىمواجهل لةاألح للداثالحياتي للةالض للاغطةوالنظل لرةالتش للاؤميةم للعاإلحس للاس
باإلحباطالمستمرعندالتفكيرالسلبيبالمستقبل" .
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وتعرف الجمعية األمريكية السيكولوجية قلق المستقبل بأنـ "خلوفوتلوترأوضليقينبلعملن
الًإلىدرجةكبيرةأوغيرواضحالمصدر,ويصاحبكلمنالقلق
توقعخطيرمايكونمصدرهمجهو
والخوفمتغيراتتُسهمفيتنميةاإلحساسوالشعوربالخطر"(.بلكيألنى .)14:2008,

ويــري (الســيد  )14:2008قلــق المســتقبل بأن ـ ":عبللارةعللنحاللةانفعاليللةغيللرسللارةتنتللاب
الف لردأثنللاءالتفكيللرفلليالمسللتقبليتوقللعخاللهللاتهديللدلمسللتقبلهولمللاسللوفيكللونعليللههللذاالمسللتقبل
وشللعوربشلليءمللنالتشللاؤموعللدمالرضللاوعللدماالطمئنللانبالمسللتقبلوالخللوفوالعجللزوعللدمتحقيللق

األمانفيالمستقبل" .

كمــا ويعرف ـ أيض ـ ا ( )Conner. Hunter. 2003بأن ـ "حاللةمللنالتشللاؤممللنالمسللتقبل,

والخلوفملنالمشلكالتاالجتماعيلةالمسلتقبليةوعلدمالثقلةفليالمسلتقبلوعلدماالطمئنلانوالخلوفملن

التغيراتغيرالمرغ وبةفيالمستقبل"(.محمد .)97:2008,

ويســتنتج الباحــثممللاسللبقمللنخللاللعرضللنالمفللاهيموتعريفللاتقلللقالمسللتقبل,بللالرغممللن
اختالفالباحثينفيتعريفقلقالمستقبلوتنوعتفسيراتهمإالأنهماتفقوافيمابينهمعلىأنالقللقهلو
نقطةبدايةاالضطراباتالنفسيةوالسيكولوجيةوالسلوكية,ولهتأثيرعلىصحةالشخلوانتاجيتهملن
الناحيةالنفسيةوالبدنية .

ويتبنى الباحث تعريـف (زينـب شـقير )5:2005,بأنـ "خلللأواضلطرابنفسليالمنشلأيلنجم
عنخبراتماضيةغيرسارة,معتشويةوتحريلفإد اركليمعرفليللواقلعولللذاتملنخلاللاستحضلار

للللذكرياتوالخب لراتالماضلليةغيللرالسللارة,مللعتضللخيمللسلللبياتبشللكليقللللمللناإليجابي لاتالخاصللة

بالللذاتوالواقللع,تجعلللصللاحبهافلليحالللةت ل وتروعللدماألمللان,ممللاقللديدفعللهلتللدميرالللذاتوالعجللز
الواضللحوتعملليمالفشلللوتوقللعالكلوارث,وتللؤديبللهإلللىحالللةمللنالتشللاؤممللنالمسللتقبل,والخللوفمللن
المشكالتاالجتماعيةواالقتصاديةالمستقبليةالمتوقعة" .

ثانيا :النظريات النفسية المفسرة لقلق المستقبل

اهتمالعلماءوالباحثينفيمجالعلمالنفسبقلقالمستقبلفيدراساتهموأبحاثهمالمتنوعةمنذ

القرنالماضيحولالكيفيةالتيينشأخاللهاقلقالمستقبل,حيثتمتفسيرهملنقبللاالتجلاهاإلنسلاني
والمعرف لليوأص للحابنظريل لةالتحلي لللالنفس لليوالنظري للةالس لللوكيةوالبيولوجي للة,وتع للددتوجه للاتنظ للر

أصحابهذهالنظرياتكالمنوجهنظره,وسيلقىالباحثالضوءعلىأهمتلكالنظريات :
 .1تفسير نظرية التحليل النفسي لقلق المستقبل:
القلللقمللنالمنظللورالفرويللديهللولللبالعصللابومحللورة,ويميللزفرويللدبللينثالثللةأن لواعمللن

القلق:قلق واقعي:والذيينتجمنأخطارواقعيةموجودةفيالعالمالخارجيللفلرد.قلق أخالقي:وهلو
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لارةعلنخلوفملن
عبارةعنالخوفمنالضميروينتجمنالصلراعملعاألنلا .قلـق عصـابي:وهلوعب 
خروجرغباتالهوعلناالنضلباطويشلملالخلوفملنالعقلاباللذىينلتجعلنذللك,وقسلمهفرويلدإللى
نوعينهماالقلقالهائمالطليق,وقلقالمخاوفالمرضية(.يوسف .)69:2010,

ويوضللحفرويللدأنالقلللقوالخللوفمللاهمللاإالردودأفعللالفلليموقللفمعللينفللالخوفاسللتجابة

لخطلرخللارجيمعللروف,والقلللقهللواسللتجابةلخطللرداخلليغيللرمعلروف,فللالقلقهللومللنوجهللهتوقللع

صللدمة,ومللنجه للةأخللرىتكل لرارللصللدمةفلليص للورةمخفف لة,فعالقل لةالقلللقبللالتوقعترج للعإلللىحالل لة
الخطر,بينماتحديدالقلقوعدموجودموضوعلهيرجعانإلىحالةالصدمةالتييسببهاالعجلز,وهلي

الحالةالتييتوقعحدوثهافيحالةالخطر(.عثمان .)20:2008,

وينتهللىفرويللدفللينظريتللهإلللىأنالقلللقينشللأعللنكبللتالرغبللةالجنسلليةومنعهللامللناإلشللباع,

فعندإحباطالرغبةالجنسيةتتحولالطاقةالجنسيةبطريقةفسيولوجيةخاصةإلىقللقأوحاللةانفعاليلة
لةوالفسليولوجيةوالسللوكيةويعتقلدفرويلدأناألنلاهليمصلدر
لارةللدىالفلردتشلملمكوناتلهالذاتي 
غيرس 

القلقومنشأه؛ألنهاهيالتليتسلتجيبللتهديلداتوالمخلاطرالتلييواجههلاالفلردفليمختللفمصلادرها
عنللدماتطللولالمخللاطرلللدىالفلردوانتقالهللامللنحاللةالالشللعورإلللىحاللةالشللعورفإنلهيحصلللالقلللق,

ويكونبمثابةانذرالألنا(السفاسفه .)45:2013,
ويــــرى الباحــــثأنهن للاكمجموعل لةأخ للرىم للنالعلم للاءالتحليلي للينال للذينانش للقواع للنفروي للد
بارتيادهممدارسأخرىتقللمنأهميةالغرائزفيتفسيرالسلوكاإلنسانيمقارن ةًبماقدمهفرويدوملن
بينهؤالءالعلماء :

كارن هورني ( )Horneyتـري أنالقللقاسلتجابةانفعاليلةلخطلريكلونموجهلاإللىالمكونلات
يةمنالشخصية,وأهمالعناصرالباعثلةعللىالقللقوهلي:الشلعوربالعلداوة,والعجلر,والدونيلة,

األساس
والثقافللةوالبيئ لةمللنشللأنهاأنتوجللدقللد اًرمللنالتللوتروالقلللقإذامللااحتللوىعلللىتعقيللداتواحباطللات,

متناقضاتفيشعرالفردبالتهديدوقلهالحيلةوالعجز).عثمان .)22:2002,

لؤوالنعلنالقللق,
ادلر ()Adierيعتقدأنالمشاعرالدونيةوالنضالمنأجلالتفوقهماالمس 
له,واذاالشللخلحقللقاالنتمللاءفإن لهيتغلللبعلللى
وأنالقلللقوليللدالتفاعلللالللديناميبللينالف لردومجتمعل 
العجزوالقلق,وركزعلىالتأثيراتالثقافيةفيالسلوكمفترضاًأنالشخصيةاجتماعيةبفطرتها .

فيحينأنالقلقعندكارل يـونج:ملاهلوإالردةفعللحينملاتغلزوعقللالفلردقلوىوخيلاالت
غيلرمعقوللةصلادرةعلنالالشلعورالجمعلي,والتلليتخ لزنفيلهالخبلراتالماضليةالمتراكملة,فلالقلقهنللا

هوحالةالخوفمنسيطرةالالشعورالجمعيغيرالمعقولة,والتيمازالتباقيةفيهمنحياةاإلنسان

البدائيلة.)41P.Hamar .M.Batty G.D.Kivimaki.M.2012(.وقـد توصـل فـروم()Frommأن
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لة,وأنالمجتمل للعهل للوالمسل للئ ولعل للنغالبي ل لةاضل للطرابات
القلل للقينشل للأنتيجل للةالضل للغوطالثقافيل للةوالبيئيل ل 
القلق(.حسانين .)76:2002,

 .1تفسير النظرية السلوكية لقلق المستقبل:
يرك لزالسلللوكيونفللينظ لريتهمعلللىعملي لةالللتعلم,ويؤكللدونب لأنالف لرديكتسللبويللتعلمالقلللق

والخوفوالسلوكالمرضيمنالبيئةالمحيطةكمايتعلمالسلوكالسوى .

والقلقمنوجهنظرالسلوكيونهوسلوكمتعلمأواستجابةخوفاشتراطيةمكتسبةمنحيث
تكوينهاونشأتها,ويرىالسلوكيونأنهذهاالسلتجاب ةُتُثلاربمثيلرمحايلدلليسملنشلأنهوالملنطبيعتله

الًمايثيلرالشلعوربلالخوفإالأنهلذاالمثيلرالمحايلديكتسلبالقلدرةعللىاسلتدعاءالخلوفنتيجلة
أص 
اقت ارنل للهبعل للدةم ل لراتبمثيل للرطبيعل لليللخل للوفوفق ل لاًلعملي ل لةاالشل للتراطولق ل لوانينالل للتعلمالتل لليأكل للدعليهل للا
االشتراطي ون,وعندماينسىالفردرابطةاالشتراط,وظروفهافإنهعادةمايخلافعنلدمايتعلرضللمثيلر

الذىكانقبلمحايداًوأصبحمثي اًرشرطياًللخوف(.القريطي )130:1998,

ويللرىكلللملن(شللامزودوركسللي)أنالقلللقاسللتجابةمكتسللبةقللدتنللتجعللنالقللقالعللاديتحللت

ظروفأومواقفمعينةمنهاعلىسبيلالمثالالمواقفغيلرالمشلبعة,فقلديتعلرضالفلردملنطفولتله
لبعضمواقفالخوفوالتهديدواليصاحبهاتكيفناجح,ويترتبعلىذلكمثيراتانفعاليةأهمهاعدم

االرتياحاالنفعاليوتوتروعدماالستقرار(.فرج .)136:2009,

وقللدأشللاردوالروميللللر()Dollord .Mellerأناضللطراباتالسلللوكعام لةوخاص لةالقلللق
والخوفدافعاًنثانويان,ويرجعتعلمهماإلىسلوكياتخاطئةفيالبيئيةالتلييعلييفيهلاالفلرد وتُسلهم

الظروفاالجتماعيةالتيينشأفيهاإلىتدعيمتلكالسلوكيات,والعملعلىاستمرارهاوبقائها .

(باترسون )295:1998,
اعاتواإلحباطلاتالتلليتتيللرالقلللقتنللتجمللنعللدمقللدرةالطفللل

ويؤكللدمللورة()Mowroأنالصلر

علىخلقنوعمناالنسجامبينقبلمجتمعهاألساسية,وبيناالتجاهلاتالتلييتعلرضلهلافليعمليلة
التطبيعاالجتماعي(.الطيب .)396:1995,
 .2تفسير النظرية المعرفية لقلق المستقبل:
ويرىروادهذهالنظرية"ارونبيك""البيرتاليس""وايزنك"بأنسببالقللقعائلدإللىمغلاالة

الفلردفليالشللعوربالتهديلد,واعتبللارهمسلبوقاًبأنمللاطملنالتفكيللرالخلاطلوالتشللويهاتالمعرفيلة,بالتللالي
سللوءالتفسلليرمللنقبلللالفلردإلحساسلاتهالجسللميةالعاديللةومثللالعلللىذلللك:زيللادةضلرباتالقلللبلللدى
الشللخلوتفسلليرالزي للادةعلللىأنه للاأزم لةقلبيل لة,األمللرالللذيي للؤديإلللىزي للادةاإلحسللاسب للاألعراض

السلبية(.أبوسلمان )8:2007,
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وتؤكللدالمعرفيللةأنأسللاسالمشللكلةفللياضللطراباتالقلللقيكمللنفلليأسلللوبالف لردعن لدتفسللير

الواقلع,وأنالمعلوملاتالتلليللدىالفلردعلننفسللهوعلنالعللالموعلنبيئتللهوعلنالمسللتقبليلتماسللتيعابها
دركالشلخلوتفسلير
علىأنهامصادرللخطر,وتحريفالتفكيرعناللذاتوعلنالمسلتقبل,وكيفيلةإ ا

األحللداث,فأفكللارالف لردهلليالتلليتحللددردودأفعالللهفلليضللوءمحتللوىالتفكيللر,ويتضللمنالقلللقحللديثاً
سلبياًمعالذات,وتفسيرالفردللواقع(سعود .)71:2005,

ويفسرزاليسكى()Zaleskiقلقالمستقبلعلىأنهحاللةملناالنشلغالوعلدمال ارحلة,والخلوف

بشأنالتمثيلالمعرفيللمستقبلاألكثربعداً,ويوضلحبلأنقللقالمسلتقبلللهمكونلاتمعرفيلةقويلة,أي

أنهمعرفيأكثرمنكونهانفعالياًمؤكداًعلىاآللياتاالستباقيةالمعرفية,علىأنهاالمصدراألساسلي
لقلقالمستقبل,حيثتشكلخصائلاألفكارالواحلدةملنالمقلدماتالمنطقيلةلقللقالمسلتقبل,أيأن

الًثللمالقلللقفيعتبللرالتمثيلللالمعرفلليأسللاسقلللقالمسللتقبلويت ارفللقمللعه لذاالتمثيلللحللاالت
المعرفللةأو
عاطفيةسلبية .(Zaleski1996.166((.

 .3تفسير النظرية اإل نسانية لقلق المستقبل:
يلرىأصلحابهللذهالنظريلةأنالقلللقهلوالخللوفملنالمسللتقبل,وملايمللربلهمللنأحلداثتهللدد
وجللوداإلنسللانفهللوقلللقينشللأمللنتوقعللاتاإلنسللانلمللاقللديحللدثفللالمثيراألساسليلقلللقاإلنسللانهللو

الموت(.الشناوى)365:2006,ووجوداإلنسانهومايثيرقلقه,وحدوثتكراراإلخفلاقأسلاسالقللق,
واخفاقاإلنسانفيتحقيلقأهدافله,واختيلارأسللوبحياتله,وكلذلكخوفلهملنحلدوثاإلخفلاق,فليأن
يحياالحياةالتييريدهامثي اًرللقلق(.الغفار )26:2011,
فاإلنسانيعييحياتهتبعاًلوجههنظرأصحابهذهالنظريلة,وهلويواجلهالكثيلرملنالمواقلف

التلليتتيللرقلقلله,كالفشلللفلليتحقيللقحيللاةكامللة,واختيللاراألسلللوبالمالئللمللحيللاة,وخوفللهمللناحتمللال
حدوثالفشلفيأنيحياالحياةالتييطمحإليها,كلهذايعتبرمنمثيراتالقلقإلىجانبفقدالفرد

لبعضقدراته وطاقاتهنتيجةإصابتهبمرضالشفاهله(.الشويعر .)35:1998,
وم للنأه للمرواده للذهالنظري للةك للارلروج للز(Rogers

)Karlوأب اره للامماس لللو(Abraham

)Maslowحيللثيللرواأنالقلللقلللدىالف لردم لرتبطبمقللداراالتسللاقوالتنللاقضبللينمفهللومالللذاتلديلله
والخبراتالتييمربهلافليحياتله,فكلملاكانلتالخبلراتالتلييواجهلاالفلردفليحياتلهتتسلقملعمفهلوم

الذاتلديلهكلملاأدىذللكإللىالتوافلقالنفسلي,فليحلينأنعلدماالتسلاقبلينمفهلوماللذاتوالخبلرات

التييواجهاالفردفإنهاتمثلتهديداًويشعربالقلقوالتوتر(بلكيألنىابراهيم .)96:2008,
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 .4تفسير النظرية البيولوجية لقلق المستقبل
ركللزتهللذهالنظريللةعلللىاألسللبابالبيولوجيللةالمؤديللةلحللاالتالقلللق,فاألسللبابالبيولوجيللةتللم

تحدي للدهام للنخ للاللتحدي للدالمي لللالفط للريلألفل لرادلح للاالتالهل للعوالخ للوف,وذل للكم للنخ للاللتص للميم
اختبللاراتللمقاوملةالبيولوجيللةعللنطريللقتحديللدعاملللبيولللوجي,مثلللملللحالطعللامعللىاألفلرادالللذين
لعوآخللروناليعللانونمللنذلللك,فلألف لرادالللذينلللديهمحساسلليةبيولوجيللةتجللاه
يعللانونمللنحللاالتالهلل 

أم لالحالصللوديوميحللدثلهللممشللاعررهب لةوهلللع,أمللابالنسللبةإلللىاألسللبابالجينيللة,فهللذايعتللدعلللى
دراسةالحالةالوراثيةوتحديدالنسبالمئويةلألفرادالذينلديهمنفلسالملرضللنفسالعائللة,وقلدفسلرت
هذهالنظريةاضطراباتالوسواسالقهريمنخاللالمخططاتالدماغيةواالضطراباتالبيوكيميائية .

(الغامدي )96:2010,

تعقيب عام على النظريات المفسرة لقلق المستقبل:
بعداالطالععلىنظريةالتحليلالنفسييرىالباحثأنفرويدهوصاحبالبصمةاألوللىو

الجهدالكبيرفيوضعوترسيخمفهومالقلقوكماويعدفرويدملنأولملنوضلعتقسليماتوتصلنيفات
ُ

لثإنالفرويلدينالجلدد(هلورني,وأدللر,ويلونج,وفلروم)قلداختلفلوا
دقيقةلكلنوعمنأنواعالقللق.حي ُ
مللعفرويللدفلليتفسلليرالقلللقبسللبباهتمللامهمبالعالقللاتاالجتماعيلةوالثقافيللة,واهتمللامفرويللدبالرغبللات

والنزعاتالجنسية,والخبراتالمتراكمةفيالالشعورالجمعيعنيونج .

بعداالطالععلىالنظريةالسلوكيةيرىالباحثأنهاركزتعلىالمنبهاتالداخليلةوالخارجيلة

وأنالقلقسلوكمكتسبعنطريقتعلمخاطلمنالبيئيةالتييعييفهاالشخلحياتهاألولى,ولم
يهتملواباألسلبابالكامنلةوراءالقللق,والقللقعنلدهماسلتجابةلخطلرمعلروفومحلدد,واهتملتبالسلللوك

الظاهريوماضياإلنسانوأغفلتالحاضروالمستقبل .
بعللداالطللالععلللىالنظريللةالمعرفيللةيللرىالباحللثأنالعاملللاللرئيسفلليظهللورالقلللقوتفاقملله
ينبللعمللنعمليللاتالتفكيللرالخللاطلالتلليت لرتبطمللعقد ارتللهالعقليللة,وأسللاسالمشللكلةتكمللنفلليأسلللوب

وتفسيرالفردللواقعوالمعلوملاتالتلياتخلذهاالفلردعلننفسلهوعلنمسلتقبلهوالعلالمالخلارجيعللىأنهلا

مصادرللخطروالقلق .

بعداالطالععلىالنظريةاإلنسانيةويستنتجالباحثهياألكثرواقعية,وفسروابأنالمسلتقبل

لرواأناإلنسللانيجللبأننحترمللهونقللدرهواليجللب
ملنأهللممسللبباتالقلللقوالعالقلةللماضلليبللذلك,ويل 
علينللاأننقلليمعليللهالتجللارب.وبعللداطللالععلللىالنظريللةالبيولوجيللةيسللتنتجالباحللثأنهللاركللزتعلللى

األسبابالبيولوجيةوالجنينيةالمؤديةلحاالتالقلق .
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ومللنخللاللالعللرضالسللابقللنظريللاتالمفس لرةلقلللقالمسللتقبليميلللالباحللثإلللىتبن ليأكثللر

النظريللاتالمفس لرةلقلللقالمسللتقبلحسللبالد ارسللةالحاليللةوالمتمثلللةفلليالنظريللةاإلنسللانية,والمعرفيللة,
حيثيرىأنالقلقيرتبطبحاضرالفردومستقبله .


ثالثا :العوامل المؤثرة في قلق المستقبل:
لدرةعللىالتنبلؤبملاسليحدث
يمثلقلقالمستقبلمجالواسعمنالغموضوالمجهلول,وعلدمالق 

الًمللنوجهللاتنظللرسلللبيةمعبللرةعللنمواقللفمعرفيلةمتنوعلةتسللودهاالسلللبية,ومللنأسللبابقلللق
مسللتقب 
المستقبللدىالفرد :

وتللذكرحنللانالعنللابي(")120:2000أنأسللبابقلللقالمسللتقبلهللوخب لراتالماضلليالمللؤلم

وسعيهالمستمرنحوتحقيقذاتهوايجادمعنىلوجوده.بينملا

وضغوطالحياةالعصريةوطموحاإلنسان
يشلليرحسللانين(")30:2001إلللىأنالعوائللقالبيئيللةوالشخصلليةالكبي لرةوالمتنوعللةالتلليتجابللهالف لرد
وكذلكإمكانياتالفرد,المتواضعةوالتناقضاتالهائلةبينملاهلوحسلي,وملاهلومعنلويبليناألحلالم

الوردية,والواقعالمريرتشكلسبباًحقيقياًلقلقالمستقبل .
ويبنإبلراهيم(")35:2006انملنأسلبابقللقالمسلتقبلبعلضاألفكلارالالعقالنيلةكاألفكلار

لاؤمواإلحبللاطوالتقيلليمالسلللبىللللذاتوالعجللز,وعللدمالثقللةبللالنفسواالعتماديللة
السلللبيةالمتمثلللةفلليالتشل 
وتوقللعالفشلللوالخللوفمللنالمسللتقبل".ويؤيللدذلللكمللاذك لرةدانيللز)44:2006(,أنمللنأسللبابقلللق
المستقبلالتغيراتاالجتماعيةفيالمجتمعحيثإنردالفعلالوجدانيللتغيراتاألخالقيةواالجتماعية

ف لليالمجتم للعوض للغوطالحي للاةالعصل لريةيول للدمش للاعرالريب للةوالقل للقوالخ للوفم للنالقص للوروتن للاقض

األدوار,ومشكالتتكوينالعالقاتمعاآلخرين .

ويشير أحمد ( )503:2013أن أسباب قلق المستقبل ترجع إلى :
 -1إدراكالخطألألحداثالمختلفةفيالمستقبل.
 -2تقليلفعاليةالشخلفيالتعاملمعهذهاألحداثوالنظرإليهابطريقةسلبية.
 -3عدمالقدرةعلىالتكيفمعالمشاكلالتييعانيمنهاالشخل.
 -4الشعوربعدماالنتماء.

وكم للاب للينالفق للي(")25:2013أنأس للبابقل للقالمس للتقبلتكم للنف لليإدراكالخط للألألح للداث

المحتملللةفلليالمسللتقبل,وتقليلللفاعلي لةالشللخلفلليالتعاملللمللعهللذهاألحللداث,والنظللرإليهللابطريق لة
س لللبية,وع للدمالق للدرةم للعالتكي للفم للعالمش للاكلالت للييعل لانىمنه للاالش للخل,والخ للوفم للنالمش للكالت
االجتماعيةالمستقبلية,والخوفمنتدنىالقيموالخوفمنالعجزفيالمستقبلالموت .
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ويرى الباحث:أنمنأهلماألسلبابالمؤديلةلقللقالمسلتقبلحاللةاليلأسوالتشلرذمالتلييعيشلها
هوالفشلللفللياحت لراموحللباآلخ لرينللله,فالمشللاكلاألس لريةتللؤثرسلللباًعلللى
الف لردلعللدمتحقيللقأهداف ل 
يةواإلحباطاتوالتناقضلاتبلينأحالمهلمالورديلة
أسلوبوشخصيهالفرد,وكذلكضغوطالحياةالعصر 
وواقعه للمالمت للرديالهزي لللال للذيجعله للمع للاجزينع للنتحقي للقذواته للم,وتطلع للاتهمنح للومس للتقبلمل لليء

باألمل .

ويضـــيف الباحـــثبللأنهنللاكأسللباباًأخللرىأثل لرتعلللىنفسلليةالخللرجينباإلضللافةإلللىأبع للاد

الدراسةوهلذابسلببالوضلعالخلالاللذييعيشلهالشلعبالفلسلطيني,فمنلذاالحلتاللاإلسلرائيليونحلن
اءالحروبالتيتشنبينحينوآخر,والممارساتالدمويةمنقتلوترويلعوتهجيلر

نعييالمعاناةجر

وأبعلادوحصللار,واغللالقالمعللابروانقطللاعالتيللارالكهربللائيكلهلاعواملللتللؤديإلللىالخللوفوالقلللقمللن
المستقبل .

رابعا :أعراض قلق المستقبل:
أنأغلللبمللايثيللرالقلللقلللدىالشللبابهللوعللدموضللوحصللورةالمسللتقبللللديهمممللايتولللدلديلله

شعورفيكيانهموحياتهمبقلقالمستقبل .

يشلليرالسلليد(")45:2008إلللىأنأع لراضقلللقالمسللتقبلمتعللددةفمنهللاالنفسلليالللذىي لرتبط
بالحالةالنفسيةللفردالذىيعانيقلقالمستقبل,ومنهاالجسميواللذىيتمثللفليالمظلاهرالفسليولوجية

التلليتظهللرعلللىمل لريضالقلللق,ومنهللاالعقل لليالللذىيظهللرمللنخ للاللاضللطراباتاالنتبللاهوالتفكي للر
والتركيزوالذاكرة" .
كمللاوتللذكرالحمللداني(")160:2001أنمللنالتغي لراتالنفسلليةالتللييحللدثهاالقلللقوالخللوف

الشديدمنالمستقبلومنشرمرتقب,وتوقعحدوثأذىومصائب,واإلحساسالدائمبتوقعالهزيمة" .
ويشيرمولين(")19:1990إلىأنمنيعانونمنالقلقتتصفأعلراضقللقالمسلتقبلللديهم

بالتشاؤموالشكوتوقعالشر,واالنفعاليةالزائدةوالسريعةواالضطرابات,والسلبيةوعدمالشلعوربلاألمن,
الثقةباآلخرين,وعدمالقدرةعلىمواجهالمستقبل,والتوقعاتالسلبيةلكلمايحملهالمستقبل" .

خامسا :سمات األشخاص ذوي قلق المستقبل:
وقلللقالمسللتقبلمللناالض لطراباتالنفسلليةوالسلللوكيةالتلليت لؤثرعلللىشخصلليةالف لردومكانتلله

االجتماعيةفاليمكنتحقيقذاتهبشكلهااألمثلإالويكونلديهقلقالمستقبل .

يشير زاليسكي ( )Zalexei.1996.171إلى أن األفراد اللذين يحصلون على درجات عالية

في مقاييس قلق المستقبل يتميزون بأنماط سلوكية ومعرفية:
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 .1أنهماليخططونللمستقبلحتىاليصابوابخيبةأمل.
 .2أنهماليتعاملونمعالمستقبلبمرحأقل.

 .3أنهميتعاملونمعاألمورالصغيرةمنأجلتأجيلالقيامباألعمالالهامة.
 .4يستخدموناآلخرينعلىالمستوىاالجتماعيلتأمينمستقبلهم.
 .5اليعتنونبصحتهموأجسادهم .

ويشير حسانين ( )19:2000إلى مجموعة من السمات التي يتسم بها األشخاص ذوي قلق

المستقبل والتي من أهمها ما يلي:

 .1التركيزالشديدعلىأحداثالوقتالحاضرأوالهروبالماضي .

 .2اتخاذإجراءاتوقائيةملنأجللالحفلاظعللىالوضلعاللراهنبلدالملنالمخلاطرةملنأجللزيلادة
الفرلفيالمستقبل .

 .3واستغاللالعالقاتاالجتماعيةلتأمينمستقبلالفردالخال.

 .4االنطواءوظهورعالماتالحزنوالشكوالتعنتوظهوراالنفعاالتألدنياألسباب.
 .5التشاؤموذلكألنالخائفمنالمستقبلاليتوقعإالالشرويهيألهأناألخطارمحدقةبه.
 .6عدمالثقةفيأيأحديؤديإلىاالصطدامباألخرين .

ويضيف دانيز ( )2006:44مجموع من السمات يتصف بها أشخاص ذوي قلق المستقبل وهي:
 .1استخدامألياتدفاعيةذاتيةمثلاإلزاحةوالكبتمنأجلالتقليلمنشأنالحاالتالسلبية .
 .2الحفاظعلىالظروفالروتينيةوالطرقالمعروفةفيالتعاملمعمواقفالحياة .
 .3عدمالمغامرةواالنسحابمناألنشطةالبناءةذاتالمخاطرة .

ويؤكــد الباحــثأنللهفللياآلونللةاألخي لرةلللميقتصللرقلللقالمسللتقبلعلللىالخ لريجينفقللط,وانمللا
للوالفئلاتالعمريلةالمختلفلةولكلنبلدرجاتمتفاوتلة,فعللىسلبيلالمثلالجعللت
تفشىلدىجميلعالم ارح 

ليواألمنليواالقتصلادي
األبيخافعلىولدهوالولديخافعلىحيلاةأبيلهوأملهنتيجلةالوضلعالسياس 
المرير,فالأحديعرفإلىأيلنتسليراألملورفالضلبابيةوالعشلوائيةمسليطرةعللىكللشليءمملاترتلب

عليهاومنهاقلقالمستقبل .
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قلق المستقبل

الجوانب اإليجابية

داخلية
النجاح
.التفوق
.التكيف
.التفاؤل

المصادر

.عدم القدرة على
المواجهة.
 .قلقه الخبرة.
 .كثرة التطلعات
واألماني.
 .تخيل الحوادث السلبية.
 .عدم الثقة بالنفس.
 .االعتقاد بالخرافات.
 .انخفاض في مستوى
القيم الروحية

الجوانب السلبية

خارجية
.الضغوط النفسية

.اإلنهاك

.نظرة األبوين.

.التشاؤم.

.التفكك األسري

التوتر.

.الظروف السلبية

الفشل

.المحيط بالشخص

شكل رقم ( )1يوضح مصادر وتأثيرات قلق المستقبل 
األمامي( )2010

سادسا :النتائج السيئة المترتبة على قلق المستقبل:

لقل للقالمس للتقبلت للأثيرس لللبيعل للىس لللوكوشخص لليةالفل لرد,وبالت للاليي للؤثرس لللباًعل للىحيات لله

وتطلعاتهالمستقبلية,ومنأهماآلثارالسلبيةالتيتترتبعلىقلقالمستقبلمايأتي :

الشعوربالوحدةوعدمالقدرةعلىتحسينمستوىالمعيشةوعدمالقدرةعللىالتخطليطللمسلتقبل
والجمودوقلةالمرونةواالعتمادعلىاآلخرينفيتأمينالمستقبلوالتقوقعداخلإطارالروتينواختيار

أساليبللتعاملمعالمواقفالتيفيهامواجهةمعالحياة )zaliski.1996.172(.

وتللدميرنفسلليةالف لردفللاليسللتطيعأنيحقللقذاتللهأويبللدع,وانمللايضللطربويللنعكسذلللكفللي

صورةاضطراباتمتعددةاألشكالوالخرافاتواالنحرافواختاللالثقةبالنفس(.معلوض)14:1996,

الشعوربالتوترواالنزعاجألتفلهاألسلبابواألحلالمالمزعجلةواضلطراباتالنلوموالتفكيلروعلدمالتركيلز,
وسوءاإلدراكاالجتماعيواالنطواءوالشعوربالوحدة(بدر .)82:1993,
فقدأكلدزاليسلكىأناألشلخالاللذينيعلانونملنقللقالمسلتقبليعبلرونعلنالشلعوربالوحلدة
واليخطط للونللمس للتقبلواليوج للدل للديهممرون للةواليح للافظونعل للىق للوتهمم للنأج لللمواجهل لةالمواق للف

الحرجةوالصعبةفيالمستقبل,وهممنيتكلمونعلىاآلخرينمنأجلتأمينمستقبلهم .

( )Zaleski.1997
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ويمكن القولأناألشخالالذينيتمسكونبالعاداتوالتقاليدويبتعدونعلنالتجديلدواالنفتلاح
الثقللافيهللونللوعمللنأن لواعميكانزمللاتالللدفاع,وذلللكبحثللاعللناألمللنوالطمأنينللة,فالتمسللكبالعللادات
التقاليدتُعدخطاًدفاعياًضدمجابهةقلقالمستقبل(.حجازى .)109:1989,

و

يللوثرمسللتوىتعللليمالوالللدينعلللىقلللقاألبنللاءاتجللاهالمسللتقبل,فكلم لازادمسللتوىتعل ليمووع لي

الوالدينقلمستوىالقلقعنداألبناءواألسرةذاتالمستوىالتعليميالمرتفعتسودفيهااتجاهاتوالديه

إيجابيلةنحللواألبنللاءواتجاهللاتاألمللنوالطمأنينللةالتللييكتسللبهاالطف للفلليحياتللهتميلللإلللىاالسللتمرار
(.العشري .)168:2004,

حتىولوواجهفيمستقبلهأحداثقاسية
فاألبناءفيالمستوىالمتوسطأكثرخوفاًوقلقاًعلىمستقبلهمملنالمسلتوياتاألخلرى,وتتمثلل

رغب للتهمف لليتحقي للقالمكان للةاالجتماعي للةالمرموق للةوالمرك للزالمناس للب.أم للاأبن للاءالمس للتوىاالقتص للادي

المرتفعفإنهمأكثرتفاؤالبالمستقبلمنأبناءالمستوياتاألخلرى,وذللكلملايتلاحأملامهمملنإمكانيلات
وقدراتأفضل,واألكثرتشاؤماًوقلقاًوخوفاًهممنأبناءالمستوىالمنخفض,ألنهميلدركونأنأملامهم
الكثيرمنالمشكالتالتيتتعلقبقلهإمكاناتهمالمادية(.الشافعى .)305:1996,

حيللثتلرتبطأحللداثالحيللاةالضللاغطةارتباطلاًإيجابيلاًبللالقلق,فألشللخالالللذينمللروابتغيلرات

كثيرةفليحيلاتهممثللعلدماالسلتقراروالمشلاكلالحياتيلة,وتخللىاألصلدقاءواألقلاربعلنهمكلانواأكثلر

قلقاًمنغيرهم,والقلقسمةوليسقلقحالة .)Karrie&et.al.2000.p.92(.

وترتبطالمعتقداتالدينيةوالروحيةبشكلسلبيبقلقالمستقبل,ويبلدوأنااللتلزاماللدينيوالقليم
الروحيلللةتخفل للضاالتجاهل للاتالسل لللبيةتجل للاهقلل للقالمسل للتقبل()zaliski.1996.171حيل للثإنبعل للض
المعتقداتالدينيةمثلاإليمانبالقضاءوالقلدريخفلفملنحلدهالقللقويشلعربالطمأنينلة.وهلذاملاأكلده

(الصنيع)207:2002,أنالطالبالذينارتفعلديهممستوىالتدين,يخفعندهممستوىالقلق .
ويرى الباحثأنالشخلعندمايشعربأنمستقبلهمجهولوغامض,ولليسلديلهالقلدرةعللى
أنيتصورهأويسيطرعليهنتيجةالتوترواالنزعاجواضطراباتالنوموالتفكيروعدمالتركيز,واالنطواء
والشللعوربالوح للدةف للإنالرؤيللةتك للونض للبابية,وبالت للاليفللإنه للذايقل ل ودهإل للىالعجللزوزي للادةنس للبةقل للق

المستقبل .

سابعا :تعقيب عام على متغير قلق المستقبل:
الخريجونالجامعيونهمشريحةكبيرةملنالمجتملعالغلزيوالتخللواأيأسلرةملنوجلودخلريج

أوأكثللرفيهللا,والينفصلللونعللنالمجتمللعفهللميعايشللوناألحللداثلحظللةبلحظللة,ويتجللاذبونأط لراف
الحللديثبيلنهمعللنالوضللعالغللزيبعللدكلللمللايسللمعونهويشللاهدونهمللنحلراكاجتمللاعيأوسياسلليأو
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أمنلليناهيللكعللناألعبللاءالملقللاةعلللىعللاتقهمفلليهللذهالمرحلللةوالتللييجللبأنيحللددفيهللاالشللخل

مستقبله .

ويلرىالباحللثأنالقلللقمللنالمسلتقبلهللونتيجللةحتميللةلإلحباطلاتوالصلراعاتالتللييواجههللا

الخريجالجامعينتيج ةًلملايتعلرضللهملنضلغوطومتطلبلاتتفرضلهاطبيعلةالحيلاةالتلييعيشلهافلي
مراحلحياته؛بسبباالعتداءاتوالحروباإلسرائيلية,وانسداداألفقالسياسيلعمليةالسلالمواالنقسلام

,واذا
الفلسطينيالداخلي,فمنالطبيعيأنيصبحالقلقهاجسايؤرقالشبابعاملةوالخلريجينخاصل ةً 
وصلالتفكيرمنالقلقعلىالمستقبلإلىحالةيشعربهاالخريجبالعجزعنمواجهةضغوطالحياة؛

فللإنهللذاالقلللقسللوفيللؤثرعلللىصللحتهمالنفسللية,وتكلليفهماالجتمللاعيومسللتقبلهماألكللاديميوعلللى
مختلفنواحيالحياةاألخرىويصبحمعوقالهم .

يجالجامعيواعياًبتطورمشاعرالقلقأوالضغطالنفسيعندهفيفتلرةمبكلرة

وكلماكانالخر

يصبحمناألسهلالتعاملمعهبفعالية,وبشكلموضوعيلماهلوأنسلبلمعالجلةمخلاوفالقللق,وان

إدراكالفردلقدراتهوامكانياتهيكسبهالقدرةعلىتكييلفذاتلهلألفضلل,ويسلاعدهعللىمواجهلةالظلروف
لذييسلهمفليالحلدملنالخلوفوالقللقفلي
والمعتقداتالخاطئةمستفيداًمنالمنطقوالتحليللاللذاتي,ال ُ

المستقبل .

وتللنعكسخطللورةالقلللقمللنالمسللتقبلسلللباًعلللىنفسلليةوسلللوكالخلريجينالللذينلللديهمإحسللاس

بالضل للياعوضل للعفالثقل للةبل للالنفسوالنظ ل لرةالسل للوداويةوالتشل للاؤميةللمسل للتقبل,الناتجل للةعل للنالمشل للكالت

االقتصاديةوارتفاعتكاليفالزواجوالسكنوعدموجودوظلائفبعلدالتخلرج,وغيرهلاملناألسلبابالتلي
فرزهاالوضعالمأساويفيقطاعغزة,والتيقلصتملنمسلتوياتالطملوحللدىالخلرجينأوعلدمتها,
وه للذابلللدورهيلللؤثرسل لللباًعللللىمسلللتقبلهمالعلم لليوالعملللليممل للاجعله للمعرضل للةلالضل للطراباتالنفسلللية
والسلللوكية.لللذاالبللدمللنالخلريجالجللامعيأنيتمتللعبللإرادةقويللةوبثقللةعاليللةوبالقللدرةعلللىالللتحكمفللي

االنفعللاالتوالتفكيللربجلرأةواضللحةوهادئللةمطمئنللةفلليمواجهللةاألحللداث,وأنيضللعهللدفاًجيللداًلنفسلله
ليتناسبمعإمكاناتهوقدراتهوامكانيةتحقيقها .
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املبحث الثالث
االغـــرتاب النفــــسي



 مقدمة:
 أوالً :تعريفات االغتراب النفسي.
 ثانياً :النظريات المفسرة لالغتراب النفسي.
 ثالثاً :أبعاد االغتراب النفسي.
 رابعاً :أنواع االغتراب النفسي.
 خامساً :المراحل التي يمر بها االغتراب النفسي.
 سادساً :أسباب االغتراب النفسي.
 سابعاً :خصائص الشخصية المغتربة.
 ثامناً :نتائج وآثار االغتراب النفسي.
 تاسعاً :مواجهة االغتراب النفسي.
 عاشر ًا :االغتراب النفسي والخريج الجامعي.
 الحادي عشر :تعقيب عام على متغير االغتراب النفسي.
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المبحث الثالث  :االغتراب النفسي
مقدمة:
لقدحظيتمشكالتالشباببمافليهمالخلريجالجلامعيفليمجتمعنلاالفلسلطينيباهتملامواسلع

مللنقبلللالبللاحثينفلليعلللمالللنفسوالعلللوماألخللرى,نظ ل اًرلمللاتشللكلههللذهالش لريحةمللنأهميللةماديللة
ومعنوي للةقص للوىف لليحي للاةأيمجتم للعم للنالمجتمع للات,وم للنب للينتل للكالمش للكالتمش للكلةاالغتل لراب

النفسلليالللذيقللديعللدبحللدذاتللهسللبباللكثيللرمللنالمشللكالتللشللباب,ومنهللافقللداناألواصللرالنفسللية
واالجتماعيةمعاآلخرينوضعفاإلحساسباالنتماءإلىالوطنفلاالغترابظلاهرةنفسليةأولهلاعلملاء

النفسوالتربيةواالجتماعاهتماماًكبي اًر ..

أوالا :تعريف االغتراب النفسي اصطالحا:
لورة
ومنالصعوبةوضعمفهومجلامعومتفلقعليلهبلينالبلاحثينيوحلدمصلطلحاالغتلراببص 

دقيقة,فقدذهبالعلماءوالباحثونفيتعريفهإلىمذاهبمختلفةكماحدثكثي اًرملنالجلدلحلولهلذا
المفهوم(كمالدسوقي .)77:1988,

وعرفتـ "كـارين هـورني" ( )Horneyبـأن االغتـراب"يعبلرعملايعانيلهالفلردملنانفصلالعللن
ذاته,حيثينفصلالفردعنمشاعرهالخاصةوفقدانإحساسهبالوجودالفعال"(العقيلي .)10:2004,
ويعرف (خليفة  )32:2003,بأن "االنفصالعناآلخرين,وهلومعنلىاجتملاعياليلتمدون
مشاعرنفسيةكالخوفأوالقلقتسببهأوتصاحبهأوتنتجعنه .
وتشــير (ســناء زه ـران  )18:2002,أن االغت ـراب"شللعورالفل لردبعللدماالغت لرابوفقللدانالثقللة
ورفلضالقلليموالمعلاييراالجتماعيللةوالمعانلاةمللنالضلغوطالنفسللية,وتعلرضوحللدهالشخصليةللضللعف

واالنهياربتأثيرالعملياتالثقافيةواالجتماعيةالتيتتمداخلالفرد" .

أمــا (ســميرة ابكــر  ) 38:1989,فتعــرف االغتـراب بأنـ "االبتعللادعللناهللومللاينشلأعنللهمللن
حالهنسيانالفردلربهثملنفسهوانفصالهعناآلخرينومايصاحبهمنشعوربعدماالنتملاءواحساسله

بالعجز,وانعدامالمعنىوفقدانالهدففيالحياةوعدمااللتزامبالمعاييروفقداناإلحساسبالقيمةحول

الذات .

وأوضح "كمال دسوقي " في ذخيرة علم النفس أن االغتراب يشير إلى اآلتي :
 شللعوربالوحللدةوالغربللةوانعللدامعالقللاتالمحبللةمللعاآلخ لرينوافتقللادههللذهالعالقللاتخصوص لاً
عندماتكونمتوقعه.
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 حالللهكللونالمواقللفواألشللخالمألوفللةتبللدوغريبللةوضللربمللناإلدراكالخللاطلفيللهتظهللر
المواقفواألشخالالمعرفةمنقبلوكأنهامستغربهأوغيرمألوفة.

 انفصالالفردعنالذاتالحقيقيةبسبباالنشغالالعقليبالمجردات,وبضلرورةمجلاراةرغبلات
اآلخرين,وملاتمليلهاللنظماالجتماعيلةواغتلراباإلنسلانالمعاصلرعلنالغيلروعلناللنفسهلو

أحدالموضوعاتالمسيطرةعلىفكرالوجوديين(كمالدسوقي.)37:1988,

ويشير (صالح مخيمر )1981 ,إلى أن االغتراب هو"نوعمناالضلطراباتفليعالقلةالفلرد
بنفسهوالعالموحيثيشعرالمرءبأنهغريبعنذاتهمنفصلعنواقعه,بسببفقلدانالمعنلىالمتمثلل

بصورةأساسيةفيالهدفوالقيملة,مملايعطللالحركلةالديناميكيلةملابليناللذاتوالواقلع(محملدعبلاس
يوسف .)15:2005,
لاهرةوحاللةروحيلةترجلع
ويرى "مارتن"()Martin Jack 1980بلأناالغتلرابكمفهلوموظ 
جذورهافيعلمالنفسواالجتماعإلىالشعورباالنفصالوالنفورمنبعضالحاالتواألشخالوالقيم

أومنالمجتمعبشكلعام .

ويتض للحم للنخ للاللالع للرضالس للابقلتعريف للاتاالغتللرابالنفس لليأنه للاظ للاهرةمتع للددةاألبع للاد

إنسانيةنفسيةواجتماعيةوتتواجدفيأنماطالحياةواليكاديخلوأيمجتمعمنها,ولكنبنسلبمتفاوتلة
منشخلآلخر ,وباختالفالزمانوالمكانوحسبطبيعةوبيئيةاألفرادداخلالمجتمعالواحد .
يعرف الباحـث االغتـراب النفسـي إجرائيـ ا فـي هـذه الدراسـةبأنله":حاللةنفسليةيشلعرالخلريج

لهوأهدافله,وذللكملنخلاللإحساسلهبلنقلفليالبنيلة
الجامعيفيهابانفصالهعنذاتهوقيمةومعتقدات 
المعرفيللةوالذاتيللةوالسلللوكيةواالجتماعيللةومللايعانيللهالخلريجمللنمظللاهرمثلللفقللدانالالمعنللى,والعزللة

االجتماعيةوالعجزوالالمعيارية" .
ويقللاسهللذاالمتغيللربمللاتللدلعليللهالدرجللةالكليللةالتللييحصلللعليهللاالخ لريجالجللامعيمللن

مقياساالغترابالنفسيالمستخدمفيهذهالدراسة.

ويتضمن االغتراب النفسي في هذه الدراسة أربعة أبعاد التييشملهاالمقياسوهى :
 -البعد األول:الالمعنى .

 البعد الثاني :العزلةاالجتماعية . -البعد الثالث :العجز .

 -البعد الرابع:الالمعيارية .
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ثانيا :النظريات المفسرة لالغتراب النفسي :
 -1نظرية التحليل النفسي لالغتراب:

تعتبرنظريةالتحليلالنفسيلالغترابمنأشهرالنظرياتالمفسرةلالغترابويقول"فرويد"أن

هناكطاق ةًتنبعمنداخلالكائنالحيتسعىلتحقيقالرغبةواشباعاللذة,وهىغيرمحكوملةبقلوانين

العقلأوالمنطق,وهىليستذاتقيموأخالقواليدفعهاإالهدفواحدوهوإشباعالحاجةعلى وفق
مبللدأاللللذة,ولكللنهللذهالرغبللاتلهللامللايللنظمعملهللاوهللواألن لاواألن لااألعلللىوهللوالللذييللنظمعملي لة
التفاعلللمللعالعللالمالخللارجي,ف لإذاقامللتاألن لابللدورهافلليهللذهالمهمللةبحكم لةوات لزانيسللوداالنسللجام
واالستقرارالنفسي,ويتحققالتوافقومنجهةأخرىفإنضعفاألنلاقلديجعلهلاخاضلعةلسليطرةاألنلا

الًفلليت لوازنالشخصلليةوتكللون
األعلللىفتنش لأصللعوبةفلليإخضللاعالحاجللاتاألساس لية,وهللذايولللدخل ل 

النتيجةسلوكاًمنحرفاًأيضاً(.اسكندر .)178:1982,
وقد استطاع فرويد أن يصل إلى الحقائق التالية :

 .1اغتراب الشعور:فلالخبراتيلتمكبتهلالتقليللاألللمالنلاتجعنهلا,وللذلكفلإنتلذكرهاأملرصلعب
يحت للاجإل للىمجه للودكبي للرللتغل للبعل للىالمقاوم للةالت لليتح للولدونظه للوره للذهالخبل لراتإل للى

لةوهنللاتظهللرمظللاهراغتلراب
الشللعور,وبللذلكويقتللربالشللعورعللنالخبلراتالمكبوتللةوالمقاومل 
الشعور.

 .2اغتـراب الالشـعور:يشليرفرويلدإللىأنالخبلراتالمكبوتلةتبلدأحيلاةجديلدةشلاذةفليالشللعور,
وتبقىمحتفظةبطاقتهلا,فتتحلينالفرصلةللخلروجوطالملاأنأسلبابالكبلتال ازللتقائملةفلإن

الالشعوريظلمغترباًعلىشلكلانفصلالعلنالشلعور,ومحاوللةاألنلافليالتوفيلقبلينضلبط
الواقعومتطلباتالهو,وأوامراألنااألعلىإالهروباًمناغترابالفردفيالواقعاالجتماعي.

(حسنالموسوي)87:1997,

ويرىفرويدأنهناكمظهرينلالغترابفيتمثلأولهافيأفتانالفردبالحضلارة,وملايصلاحبها
مللنحللاالتقلللقوعص لاب,وذل لكنتيجللةلسلللطةالماضلليومللايواكبهللامللناعتمللادالف لردعلللىوالديلله
,ويتمثلللالمظهللرالثللانيفلليأفتللانالفلردبالحضللارة,وتوحللدالللذاتبللالواقعوطمللسالفرديللة,وذلللكنتيجللة

لسلبحريةاألناوغيابومعرفةاألناواألنااألعللىملنناحيلة,أونتيجلةلخبلرةاالعتملادالطويللةعللى
الوالللدينألنلاالفلرد,والتللييتللربعليهللاحاجلةالفلردلالعتملادوالتوحللدمللعالواقللعكبللديللسلللطةالوالللدين

الطويلةعلىالفردمنناحيةأخرى(السيدشتا .)144:1998,
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 -2تفسير النظرية السلوكية لالغتراب النفسي:
يللرىأصللحابهللذهالنظريللةب لأنالمشللكالتالسلللوكيةهلليعبللارةعللنأنمللاطمللناالسللتجابات

الخاطئللةأوغيللرالسللويةالمتعلمللةبارتباطاتهللابمثي لراتمنفللردةيحللتفظبهللاالف لردلفاعليتهللافلليتجنللب
لةوالف لردوفقللالهللذهالنظريللةيشللعربللاالغترابعللنذاتللهعنللدماينصللاع
مواقللفأوخب لراتغيللرمرغوبل 
تواصلله
الًملنذللكيفقلد 
التواصللمعهلم,وبلد 
ويندمجبيناآلخرينبال أريأوفكرمحدد,حتىاليفقلد 

معذاته(الشعراوي .)75:1988,

 -3تفسير نظرية السمات والعوامل لالغتراب النفسي:
ملنأهللمسللماتهللذهالنظريللةتركزهللاعلللىالعوامللالمحللددةالتلليتفسللرالسلللوكالبشللري,والتللي

تمكنمنتحديدسماتالشخصية,وتشيرالدراساتالتيتناوللتسلماتالشخصليةمرتفعلياالغتلراب,
أنهميتميزونبعددمنالسماتمنهاالمتمركزةحولالذات,وعدمالثقةوالتشاؤموالقلقوالتباعدوالوحدة

النفسللية,وثللوراتالحيللاةاليوميللةوالشللعوربفقللدانالقللدرةعلللىتبنللىالقلليمالمرغوبللة,وعللدمالقللدرةعلللى
تواصلبلينالماضليوالمسلتقبل,وعلدماالنسلجامبلينالفلرد
التوحدمعاألبوين,وعدمالقدرةعلىإيجاد 
واألجيالالسابقة(.عالءالشعراوي .)75:1988,
 -4تفسير نظرية الذات لالغتراب النفسي:
يعل للرفحامل للدزه ل لرانمفهل للومالل للذاتبأنل للهتكل للوينمعرفل لليمل للنظممل للتعلمللمل للدركاتالشل للعورية
والتصللوراتالتقييميللةالخاصللةبالللذات,ويتكللونمفهللومالللذاتمللنالللذاتالمدركللةوالللذاتاالجتماعيللة

والذاتالمثالية(حامدزهران .)113:1988,

وتتكونالذاتمنكلماندركهعنأنفسنا,ويتمتنظيممكوناتهمنالمشاعروالمعتقلداتالتلي
تشكلفيمجموعهاإجابةعنتساؤالتمننوع:ملنتكلون؟وكيلفتبلدوأملاماآلخلرين؟وكيلفننبغلي

أننتصللرف؟والللىمللنتنتمللي؟والعنصللرالمهللمفلليتشللكيلمفهللومالللذاتهللوالطريقللةالتلليتتحقللقبهللا
عمليةتنظيمتلكالمشاعروالمعتقداتالمتنا ثرةفيوحدهإطارمتكاملة(.شاكرقنديل )45:1999,
فلاالغترابوفقلاًلهلذهالنظريلةينشلأعلناإلدراكالسللبيلللذاتوعلدمفهمهلابشلكلسلليم,نتيجللة

للهوةالكبيرةبينتصورالفردلذاتهالمثاليةوذاتهالواقعية .
 -5تفسير نظرية المجال لالغتراب النفسي :

إنفح للوىه للذهالنظري للةيمك للنأنينص للبف لليالتص للديلالض للطراباتوالمش للكالتالمرتبط للة

باالضللطراباتالمسللببةللله,وكللذلكمللعخصللائلالحيللزالحيللاتيالخللالبالعميللل"الملريض"فلليزمللن
حدوثاالضطراباتباإلضافةإلىأسباباضطرابشخصيةوبيئيةمثلاإلحباطاتوالعوائقالمادية .
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ويللرىحامللدزه لرانأنالح لوافزالنفسلليةتحللولدونتحقيللقأهللدافالف لرد,والص لراعاتومللاقللد

يصاحبهامنإقداموهجومغاضب,أوإحجامأوتقهقرخائفوعلىهذافإناالغترابهناليسناتجاً

مللنعواملللداخلي لةفقللطبلللمللنعواملللخارجيللةتتضللمنسللرعةالتغي لراتالبيئيللةواالتجللاهنحللوهللذه
التغيراتوالعوامل(حامدزهران .)266:1988,

 -6تفسير نظرية المعنى لالغتراب النفسي:
الًللبعللدالصللميمي
لثيعلدممللث 
يقللدمفرانكلك()Frankelنظريللهجديللدةتللدورحللولالمعنللى,حيل ُ

للوجوداإلنساني,وأنالقاعدةالتييرتكلزعليهلاالفلردملنأجللالتغللبعللىاالغتلرابوقهلره,وخاصل ةً
عنللدمايستشللعرالف لردالمعنللىفلليجوانللبحياتللهالمختلفللة,يشللدعلللىالمعانللاةفللياكتشللافالمعنللى,

ويعتبرهللاالمحفللزاألساس ليلهللذااالكتشللاف,والللذيينبلللالف لردعللناالغت لرابويللرى"ف ارنللك"أنالوجللود

اإلنسللانيهللووجللودمش لوببللالقلقواالغت لراب,وانأسللاساإلنسللانللليسمخلوق لاًمتوازن لاًفهللوالينشللد
لةويع ل لدقلقل للهواغت اربل للهمتأصل لللينبحيل للثاليسل للتطيعالل للتخللمنهل للا
الت ل لوازنداخل لللنفسل للهومل للعالبيئل ل ُ
لةوأنلهينشلدمعادللةأكثلرمتانل ةًللحيلاةوالعلييوهلوشليءيمكنلهملنأنيرقلىعللى
باإلرضاءاتالوقتي 

ابوالمعاناة(فرانكلفيكتور,ترجمهطلعتمنصور .)52:1982,
االغتر 

ويتبني الباحث:نظريةالتحليللالنفسلي,وهليملنأشلهرالنظريلاتالتليتناوللتاالغتلراب,
حيثتنبعمنداخلالكائنالحيطاقةطبقاًلوجهةنظرفرويدتسعىلتحقيقالرغبلةواشلباعللذةوهلي
غيللرمحكومللةبق لوانينالعقلللأوالمنطللقوهلليليسللتذاقلليمأوأخللالقواليللدفعهاإالهللدفواحللدوهللو
إشباعالحاجةعلىوفلقمبلدأالللذةولكلنهلذهالرغبلاتالتلؤديأداءهلالوحلدهافليالسلاحةبلللهلاملا

ينظمعملهاوهواألناواالنااألعلىهوالذيينظمعمليةالتفاعللملعالعلالمالخلارجيفلإذاقاملتاألنلا

بدورهافيهذهالمهمةبحكمة,واتزانيسوداالنسجامواالستقرارالنفسيويتحققالتوافق.

ومنجهةأخرىفإنضعفاألناقديجعلهاخاضلعةلسليطرةاألنلااألعللىفتنشلأصلعوبةفلي

إشللباعالحاجللاتاألساس ليةوهللذاأيض لاًيولللدخللللفلليت لوازنالشخصلليةوتكللونالنتيجللةسلللوكاًمنحرف لاً

أيضاً .

ثالثا :أبعاد االغتراب النفسي ومظاهره:
علللىالللرغممللنعللدماتفللاقالبللاحثينعلللىمعنللىمحللددلمفهللوماالغت لرابواخللتالفتعريفللاتهم
ةوأبعادهمنخاللتحليلها,واخضلاعهاللقيلاس,
بينهم,إالأنهناكاتفاقاًبينهمعلىالعديدمنمظاهر 

واشتملتهذهالدراسةعلىأربعةأبعادرأىالباحثأنهاتمثلعواملاالغترابالنفسيمنأجلقياسلها
والت لليله للاأبع للادعن للدالعلم للاءوالمفكل لرينوه للى(الالمعن للى,العزلل لةاالجتماعي للة,العج للز,الالمعياريل لة)
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وسيعرفالباحثهذهاألبعادكماوردتفيالبحوثوالدراساتالتياطلععليهاالباحثوالمتناولةلهذا

الموضوعومنثمتعريفهاإجرائياً .
 -1الالمعنى:

هوشعورالمرءبأنهاليوجدشيءلهقيمةأومعنىفيهلذهالحيلاةملناألهلدافوالطموحلات

ليالتواصلللبللينالحاضللروالمسللتقبل,أياإلدراكبعللدموجللودعالق لةبللينمللايقللومالف لردمللن

,ونقلللفل

عملاآلنوبيناألدوارالمستقبلية(.الفارس .)2009:

ويعرف الباحث الالمعنـى إجرائيـا:الفشللفليإيجلادمعنلىوهلدفللحيلاةالتليالجلدوىمنهلا,

وعدمقدرتهعلىالتحكمفياألحداثوفهمهاويسيرفيهابالهدفوغاية .
 -2العزلة االجتماعية:

لدةوالف لرالالنفسللي,واالفتقللادإلللىاألمللنوالعالقللاتاالجتماعيللة
ويقصللدبهللاشللعورالف لردبالوحل 
الحميمةالبعلدعلناآلخ لرينحتلىإنوجلدبيلنهم,كملاقلديصلاحبالعزللةالشلعوربلالرفضاالجتملاعي

,واالنعل ل لزالع ل للناأله ل للدافالثقافي ل للةللمجتم ل للع,واالنفص ل للالب ل للينأه ل للدافالفل ل لردوب ل للينق ل لليمالمجتم ل للع
ومعاييره(خليفة .)2003:

ويعرف الباحث العزلة االجتماعية إجرائي ا:يظهرمنخاللالتناقضبينماهومثاليوفعلي,

وشعورالفردبالرفضوالكراهيةوالغروروالغضلب,وعلدمالرضلاعلننفسلهومجتمعلهوميللهإللىتحلدى

السلطةورفضهلكلمايحيطبهمنقيم .
 -3العجز :

ويقصدبهشعورالفردبأنهاليسلتطيعالتلأثيرفليالمواقلفالتلييواجههلا,كملاأنلهاليسلتطيع

أنيتخللذق ار ارتللهومصلليرهفإراداتللهومصلليرهليسللابيللده,بلللتحللددهاقللوىخارجيلةعللنإ اردتلهالذاتيللةمثللل
القدروالحظ,ومنثمالشعورباإلحباطوالعجزعنتحقيقذاته(.الفارس .)2004:

ويعرف الباحث العجز إجرائيـا:بأنلهشلعورالفلردبلالالحولوبلالالقوةوعجلزهعلنالسليطرةعللى

تصرفاتهورغباته,وعدمتحملهمسئوليةاتخاذق ارراتهوشعورهأنهمسلوباإل اردة .
 -4الالمعيارية:

وهللىحال لةانهيللارالمعللاييرالتلليتللنظموتوجللهالسلللوك,ومللنثللمرفللضالف لردللقلليموالمعللايير

والقواعدالسائدةفيالمجتمع,نظ اًرلعدمثقتهفيالمجتمعومؤسساته(.ملى .)2008,

ويعــرف الباحــث الالمعياري ـة إجرائي ـ ا:هللينقلللوانعللداموفقللدانالقلليموالمعللاييراالجتماعيللة,

واسللتخدامالوسللائلغيللرالمشللروعةللوصللولإلللىأهداف لهعلللىحسللاباآلخ لرين,وتصللبحالغايللةتبللرر

الوسيلة .
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ويعتقــد الباحــث:أنهللذهأهللمأبعللادومظللاهراالغت لرابالنفسلليوالتلليتكللادأنتكللونمتقارب لة
ومتداخلةمعبعضهاالبعض,ولكنلكلبعدأهميته وتأثيرهفيتحديدطبيعلةاغتلرابالخلريجالجلامعي
منخاللملاتلدلعليلهالدرجلةالكليلةالتلييحصللعليهلاعللىمقيلاساالغتلرابالنفسليالمعلدلهلذه

الدراسة .

رابع ا :أنواع االغتراب :
إنظللاهرةاالغتلرابالنفسلليالتقتصللرعلللىزمللانأومكللانولكللنحيثمللايوجللداإلنسللانيوجللد

لاءعللىالد ارسلاتالتلياطللع
االغتراببشتىأنواعوأشكالهوسأحددأنواعاالغترابفيهلذهالد ارسلةبن ً
عليهللاالباحللث.وتشللير(هللدىاب لراهيم)2005:لالغت لرابأن لواعمتعللددةهللي(االغت لراباالجتمللاعي,
االغترابالذاتي,االغترابالسياسي,االغترابالتعليمي,االغتراباالقتصادي) .
 -1االغتراب االجتماعي:
يللؤثرالللدوراالجتمللاعيفلليمفهللومصللورةالللذاتحيللثتنمللوصللورةالللذاتمللنخللاللالللدور
االجتمللاعي,وذلللكأثنللاءوضللعالف لردفلليسلس للةمللناألدواراالجتماعيللةالللذييعللييفيلله,فإن لهعللادة
المختلفةمنذطفولتهوأثناءتحركهخاللاألدوارفإنهيتعلمأنيلرىنفسلهكملا

يوضعفيأنماطاألدوار
يراهرفاقهفيالمواقفاالجتماعيةالمختلفة(زهران .)2000,

كماأنأفرادالمجتمعحينملايوللدونيجلدونالمجتملعبظلواهرهاالجتماعيلةدونأنيسلهموافلي

لنهموأقللوىفليسلللطتهامللنهم,
تشلكيلهاأوخلقهللا,فعلليهمأنيطيعوهللا,وذلللكألنهلاأسللبقفلليوجودهلامل 
فاإلجباروالقهرينبعثانهناومتالزملان,فاإلنسلانمللزمبللمجبلرعللىاتبلاعالنظلاماالجتملاعيالقلائم
اءللخارجينأوالمنحلرفينعلنقواعلدهومعلاييره,مثللهلذهاألدوار
خاصةإذاأدركالمجتمعقدحددجز ً

لاتواخللتالف
قللدتللدفعالف لردإلللىاالغت لرابعللنمجتمعلله,وهللذااالغت لرابالللذييختلللفبللاختالفالتفافل 
األفرادحيثإنهناكعالق ةًوثيق ةًبيناالغترابوالضغوطالتييتعرضلهاالمجتمع.

(الشيخخليل )13:2009,

اتوأحداثفي
نظروفالحاضرتختلفعنالماضيوماطرعليهامنتغير 
أ
ويرى الباحثأ
جميللعمنللاحيالحيللاةأدتإلللىحللدوثفوضللىفلليالبيئللةاالجتماعيللةوسلليطرةاألس لرةعلللىمصللالحها

الشخصيةمقابلإهمالهاللمصالحالعامةللمجتمعوالتليأدتإللىتفكيلكاللروابطاالجتماعيلةواألسلرية

وأدتبللدورهاإلللىاغت لرابالف لردعللنمجتمعللهوعاداتللهوتقاليللده,وجعلتللهانع ازلللياألمللرالللذيأدىإلللى
حدوثاضطراباتفيالعالقاتاالجتماعية .
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 -2االغتراب الذاتي:
وقدميز"ابريكفروم"()Erich Frommبينالذاتاألصليةوالذاتالزائفةعلىأساسأن

الللذاتاألصللليةت لرادفمفهللومالللذاتغيللرالمغتربللةالتلليحققللتوجودهللااإلنسللانيالمتكاملللفصللاحبها
مفكرقادرعلىالحبواالندماج,أماالذاتالزائفلةفهلياللذاتالتلياغتربلتعلننفسلهاوعلنوجودهلا

اإلنساني(حسنحماد .)68:1996,

هللواضللطرابفلليالعالقللاتالتلليتهللدفإلللىالتوفيللقبللينمطالللبالفلردوحاجاتللهورغباتللهمللن
اقعوأبعادهمنناحيةأخرى(زينبشقير .)8:2002,
ناحيه,وبينالو 
 -3االغتراب السياسي:
يقصل للدبل للاالغترابالسياسل لليشل للعورالف ل لردبل للالعجزإزاءالمشل للاركةاإليجابي ل لةفل للياالنتخابل للات
السياسيةالمعبلرةبصلدقعلنرأىالجملاهير,وكلذلكالشلعوربالعزللةعلنالمشلاركةالحقيقلةالفعاللةفلي

نريلهاليسلمعهأحلد,
صنعالق ارراتالمصيريةالمتعلقةبمصالحه,واليأسمنالمستقبلعلىاعتبلارأ أ

وأنسمعهاليهتمبهواليؤخذبه(.محمدالمختار .)41:1998,

وأيضاًيتمثلفيالتباعدوالتقاعسعنأداءدورلليسلعلدمالقلدرةعللىالتلأثيربلللتقيليمالفلرد

لذاتهوللموقفالسياسي(زينبشقير .)8:2002,
 -4االغتراب التعليمي:

تلعبالمؤسساتالتعليميةدو اًربالغاًفيتحقيقهذهالظلاهرةأوالتقليللمنهلا,مثللالمدرسلةأو

الجامعةالتيلهاأثركبيرفيتنشئةالشباب,وأهمالجوانبالتيتدفعالطالبالجلامعيإللىاالغتلراب
هوأنهيلتحقبالكليةالتييقومبالدراسةفيهاالعناختيارشخصيبلعنإجباراجتماعيواألصلل

فلليالد ارسللةأنتقللومعلللىأسللاسشخصلليوالتللذوقلمللايقللوماإلنسللانبد ارسللتهوليسللتالمسللالةمتعلقللة
باختيارالتخصلأوالكليةفحسب,بلتتعددإلىالنهجالذيتضلربالجامعلةفيلهليلومحيلثأصلبح
ملتزمابمنهجمعين,وقلدصلارغيلرمختللففليهلذاالصلددعلنالتلدريسفليالم ارحللغيلرالجامعيلة

وهللذايعنللىأنالطللالبالجللامعيينقللدفقللدواأهللممكونللاتالفكللرالحللر,وهللوالبحللثوالتحللررمللنالقيللود
والضغوطالخارجية,ولقدصارالمقررالد ارسليواالمتحلانيهلددانهمويجعلالنملنهمشخصلياتمنغلقلة
غيرمنفتحةعلىآفاقالفكرالمتحرر(الشيخخليل .)13:2009,
ويـــرى الباحـــث:م للنالطبيع لليوالمنطق لليمث لللهك للذافك للرونه للجتتبع للهبع للضالجامع للاتف للي
مجتمعناأنينعكسبالتأكيدعلىنفسيةوشخصيةالخريجالجامعيبعدالتخلرج,مملايضلرإللىالعملل
فيمجالغيرمجالهواختصاصه,ويشعربأنماتعلملهفليالجامعلةلليسبلهفائلدةفليمسلتقبله,مملا

القلقواالغترابالنفسيعنمجتمعهوماتعلمهفيجامعته .

يدفعهإلىالتوترو
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 -5االغتراب االقتصادي :
إنالهلدفاألساسليالللذىشلغل"دوركلايم"()Durkheimحتللىعلام()1897هلوأنيظهللر

أنالحض للارةالص للناعيةوه للىتمض للىف لليتطوره للاالسل لريعتع للانيم للنم للرضيطل للقعلي لله"األنل لونى"
(الالمعياري لة),ويللرىأنالمجتمللعالبسلليطيعللييفللينظللاممعللينتخضللعفيللهمصللالحأف لرادهلمصللالح

المجمللوع,وذهللبإلللىحللدالقللولب لأنالتطللورالحللديثقللدقض لىعلللىهللذهالحيللاةالتلليتتسللمبالهللدوء
واالسلتقراربالنسلبةللفلردوالمجملوعكملايرجلع"كلارلملاركس"()Karl Marxو"اريلكفلروم"( Erick

)Frommاالغترابإلىالبناءاالقتصلاديوالسياسليولل أرسلمالية,حيلثسلاعدتالرسلماليةحسلبنقلذ

ردوعجزه(.عبداللطيفخليفه .)89:2003

"ايريكفروم"علىزيادهعزلةالف

ويرى"جورجفريدمان"()Geore Friedmamو"بيارنافيل"()Pierre Navilleأن":كل

عمللميتفقالعاملفياختيارهيؤديإللىعلدمالتكيلفمعله,وبالتلالييشلعروكأنلهشليءغريلبعنله

رغمأنههوالذىأنتجه,وبعبارهأخرىيصبحالعملمغترباًGeorge Fridamam et Pierre (.
 .) Naville 1961 P15

ويـرى الباحــثأنالظللروفاالقتصللاديةالصلعبةالتللييعيشلهاالخلريجالجلامعيداخلللالمجتمللع
تل ؤثرعلللىصللحتهالنفسلليةوالجسللميةوالعقليللة وبخاصللةبعللدالتقللدمالتكنولللوجيالهائلللمقارنلةبمللاكللان
عليهآبا ؤناخاللالسنينالماضية .

خامسا :المراحل التي يمر بها االغتراب :
ظاهرةاالغترابتمربثالثمراحل,كلمرحلةتؤديإلىالمرحلةاألخرى,وهذهالمراحلهي :
 -1مرحل التهيؤ لالغتراب:
أنمؤشربدايةهذهالمرحلةتأتيمنعدممعرفةالفردلمايرغبفيهأومايفعله,منهنافإن

مرحلهالتهيؤلالغترابتتضمنمفهوم"فقدانالسيطرةببعديهالمتمثلينفيسلبالمعرفةوسلبالحريلة
ومفهوميفقدانالمعنىوالمعيارية"(شلتا)59:1989,وعنلدمايشلعرالملرءبلالعجزأوبفقلدانالسليطرة

للوأن
إزاءالحيللاةوالمواقللفاالجتماعيللة,وأنللهالحللولوالقللوةفالبللدأنتتسللاوىمعللانىاألشللياءلديللهبل 
تفقداألشياءمعانيهاأيضاً,وتبعالذلكفكلمعاييرتحكمهولقواعديمكنأنينتهىإليها .

(ندى .)36:1997,

 -2مرحلة الرفض والنفور الثقافي:
وهللىالمرحلللةالتلليتتعللارضفيهللااختيللاراتالشللخلمللعاألحللداثوالتطلعللاتالثقافيللةوهنللاك
تناقضبينهما,وبينملاهلومثلاليوملايترتلبعليلهملنصل ارعاألهلداف,وفليهلذهالمرحللةيكلونالفلرد
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معزوالعلىالمست ويينالعاطفيوالمعرفيعلنرفاقلهإذينظلرإلليهمباعتبلارهمغربلاءوعنلدهلذهالنقطلة
يكونمهياللدخولالمرحلةالثالثة(موسي .)24:2002,
 -3مرحل تكيف المغترب :
لورتيهماالمتمثلتل للينفل لليالمجل للاراة
أوالعزلل للةاالجتماعيل للةبأبعادهل للاالمتمثللللةفل للياإليجابي ل لةبص ل 

المغتربللةوالتمللردوالثللورةوالسلللبيةبصللورهاالمتعللددةالتللييعكسللهااالنسللحابوالعزلللةوفللىهللذهالمرحلللة

يحاولالفردالتكيفمعالموقفبعدهطرقمنها :

 االندماجالكاملالمسايرةوالخضوعلكلالمواقف .
 التمللردوالثللورةواالحتجللاج؛أييتخللذالمللرءم وقف لاًإيجابي لاًنشللطاً,ويتخللذالف لردموقللفال لرافض
لألهللدافالثقافيللة,ولكللنالمللرءفلليهللذهالحالللةيقللفبإحللدىقدميللهداخلللالنسللقاالجتمللاعي
وباألخرىخارجه,ممايحيلهفينهايةالمطافإلىإنسانهامشي.

(علىشتاالسيد.)1025:1998,

مرحل التهيؤ لالغتراب
التهيؤ

فقدان المعنى والهدف

الالمعيارية

العجز

مرحل الرفض والنفور الثقافي
تعرض األهداف الفردية مع الثقافة والقيم السائدة
مرحل الشعور باالغتراب
االنسحاب والعزلة

الغربة عن الذات


شكل رقم ( )2يوضح مراحل االغتراب النفسي
سادس ا :أسباب االغتراب النفسي ومصادره:

ترجللعهللورنيأسللباباالغت لرابالنفسلليلللدىاإلنسللانإلللىضللغوطداخلي لة,حيللثيوجللهالف لرد

معظمنشاطهنحوالوصولإلىأعللىدرجلاتالكملال,حتلىيحقلقالمثاليلةالذاتيلة,ويصللبنفسلهإللى

الصورةالتييتصورها(المختار .)50:1998,

ويرى عادل األشول أن أسباب االغتراب تكمن في االتي:
 -1غياباإلحساسبالحرية .

غيابالقيمالدينيةواإلنسانيةمنحياتهم .

-2
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افتقادالشبابلمعنىالوجودوأهدافالحياة .

-3

 -4افتقادالمثلاألعلىفيالحياةوتناقضمعاييرالمجتمععماكانتمنقبل .
 -5عدمتفهمالكبارلهموعدمالعملعلىحلمشكالتهم(.األشول .)2008:
ويرىبعضالعلماءأنالشعورباالغترابيأتينتيجةعواملنفسيةمرتبطةبنموالفردوعوامل

اجتماعيةمرتبطةبالمجتمعالذينعييفيهمملاتجعللهغيلرقلادرعللىالتغللبعللىمشلكالتالحيلاة,
كمللايح للدثاالغت لرابنتيج للةالتفاع لللبللينالعوام لللالنفسلليةواالجتماعي للة,وم للنأهللممص للادرالش للعور
باالغترابالتنشئةاالجتماعيةالخاطئةوعملياتالتغييراالجتماعيوالتقدمالحضاريوالحياةالمعاصرة

وعدمقدرةاإلنسانعلىالقيامباألدواراالجتماعيلةبسلهولة,والفجلوةبليناألجيلالوبلينالفلردوالمجتملع

الللذىنعللييفيلله,واختفللاءكثيللرمللنالقلليمالتلليكانللتموجللودةفلليالماضلليمثلللالتعللاطفوالت لراحم
والمحبة(النكالوى .)37:1989:

ويرىسعدىالمغربي()273:1980إنأهمعاملينللوقوعفياالغتلرابهلواألميلةوالتفكيلر

العقالنليويشلليرمحمللدالفيللومي()107:1988إناالغتلرابينشللأنتيجل ةًالنحطللاطالواقللعاالجتمللاعي
م للنوج للهنظ للرالفل لرد.وترج للع(س للناءزهل لران)107:2004,أس للبابومص للادراالغتل لرابعن للد"ايري للك

فروم"()Erick Frommإلىطبيعلةالمجتملعالحلديث,وسليطرةاآلللةوهيمنلةالتكنولوجيلاالحديثلةعللى
اإلنسان,وسيطرةالسلطةوهيمنةالقيمواالتجاهاتواألفكارالتسلطية,فحيثتكونالسلطةوعشقالقوة
والعدوانيكوناغتراباإلنسان .
ويأتيالشعورباالغترابعندمايشعرالفردبأنإرادةالقوةأوإشباعالحاجاتاألوليةهيالتي
تسللودمنطللقالحيللاةفلليالعالقللاتاالجتماعيللةمللعأف لرادالمجتمللعحيللثتحلللإرادةالقللوةأواالختيللارات

األخللرىمحلللمفهللومإرادةالمعنللى,وعنللدمايفشلللالفلردفلليإيجللادمعنللىلحياتللهفإنلهيشللعربمللايسللمى

الفلرالالوجللوديويبحللثعللنالبللديلالللذىيتمثلللفلليإرادةالقللوة,وبللذلكيشللعربللاالغترابحيللثتتضللح
مظاهرهفيافتقادالمعنىلحياته(موسيوالدسوقي .)272:2000:
لاهرةاالغتلرابالنفسلليتشلليرإلللىمشللاكلعللدةناتجلةعللنأسللبابعديللدة
ويــرى الباحــث أنظل 
منها(اقتصادية,وأسبابخاصةبالتنشئةاالجتماعيةالخاطئة,والتقلدمالحضلاريوالتكنوللوجيوسليطرة
السلطةعلىاتجاهاتوقيمالفرد)ممايفرضأنماطعلىعالقاتالفردبالمجتمعالمحيطبلهمملايأخلذ
طابعمغتربيعيقتكيفالفردمعمجتمعهومواكبهالتطورالحضاريوالثقافي .

سابعا :خصائص الشخصية المغتربة:

فه للياإلحس للاسبل للالقلقوع للدماالرتيل للاح-الش للعوربالض للياع-اإلحس للاسبالي للأسوع للمالفعاليلللة

واألهمية,االنسحابوالعزللةاالجتماعيلةواالبتعلادعلنالمشلاركةباإلضلافةإللىاحتقلاراللذاتومركزيلة
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اوالميلللإلللىالعدائيللةوالضللعف-ومع لاداةالمجتمللعوالثقافللةالسللائدة.ومللايميللز
الللتحكموتضللخيماألن ل 

المغت لربينعللنس لواهمهللوشللعورهمالللدائمبعللدمالثقللةبأنفسللهمفقللطوانمللامللايحلليطبهللمأيض لاًألنهللم
فضيشعرهمباالضلطراباتواالكتئلاباتجلاهأنفسلهمواألخلرين

رافضونلكلشيءحتىأنفسهموهذاالر

كماأنأخرينيلجؤونللخضوعلحمايةأنفسهممناألقوياءمنوجهنظرهم.ومنأبرزمظاهرالتعبير
عناالغترابماتفصحعنهاإلحصائياتوالدراساتاالجتماعيلةملنزيلادةاألملراضالنفسليةوالعقليلة
واالنتحاروادمانالمخدراتواالنحاللوالجنسوجيويالمرتزقةوأخي ارالرفضواالحتجلاجالللذانيقوملا
بهماالشبابفيبلدانكثيرةفيالعالم(.المغربي .)50:1995,


ثامنا :نتائج وآثار االغتراب النفسي:

يرىالعديدمنالعلماءأنأحدأسبابإدمانالمخدراتوعدوانيةالشلبابوتملردهمعللىالنظلام

وفقللدهمللحللساالجتمللاعيوالهويللةواالنتمللاءالللوطني,والتبلللدوالسلللبيةوالالمبللاالةوغيرهللامللناألملراض
االجتماعيةوالنفسيةالمدمرةالتيتحتاجإلىجهودمخلصة ومتكاملةلعالجهاقبلاستفحالها .

المعاصرواناختلفتأسبابهومظاهره

ومنهنافاالغترابمشكلةإنسانيةعامةوأزمةلإلنسان

ونتائجللهمللنمجتمللعألخللرومللنجيلللألخللرفهللويشلليرإلللىشللعورالف لردوالمجتمللعلللهبعللدماالنتمللاء

لألخرينوللمجتمعالتييعييفيهأورفضاألخرينأوالمجتملعلله,ولعللذللكيبلررانتشلاراسلتخدام
مفهوماالغترابفيالموضوعاتالتيتعالجاإلنسانالمعاصر(شاخت .)42:1980
ومن اهم نتائج االغتراب من وج نظر عبد اللطيف خليفة:
 -1الهامشية :

لعوأنله
فردهباالنفصالعلنالمجتم 
يؤدياالغترابإلىتشكيلشخصيةهامشيةبسببشعورأ ا

يبعنبلدهوأنهعاجزعناتخاذالق اررات(خليفة .)141:2003,

بالهدفوغر
 -2التطرف:

لدمرةعلللىالبنللاءالسياسلليالللذينعللييفيللهاألفكللارالمقيللدة
يلج لأالمتطرفللونإلللىشللنحللربمل 

لحري للاتهموالتعط لليهمالفرص للةللتعبي للرع للنأفك للارهمومش للكالتهموله للذاف للإنالفك للرالمتط للرفص للنوان
لالغترابالسياسيواالجتماعي(شاخت .)479:1980,
 -3العنف واإلرهاب:
كش للفتالد ارس للاتم للنخ للاللنتائجه للاإل للىأنهن للاكارتب للاطوثيق للاب لليناالغتل لراببالعدي للدم للن

االضطراباتوالمتغيراتغيرالسويةمثلالعنفواإلدمانواالنتحار(المرجعالسابقل .)150
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 -4تعاطي المخدرات :
يعداالغتراببمايتضمنهمنشعوربلالعجزوالعزللةاالجتماعيلةوالالمعنلىوالالمعياريلة,أحلد

العواملاألساسيةالمسئولةعناألقدامعنتعاطىالمخدراتأوالموادالمؤثرةعلىاألعصاب,ويمكن
النظلرإللىاالغتلرابكمنلاخمهيللللعديللدملنالمشللكالتواالضلطراباتوملنأبرزهللاتعلاطيالمخللدرات
المرجعالسابق(ل .)158

تاسعا :مواجهة االغتراب:

يمكنالتغلبعلىاالغتلرابأومحاوللةالتخفيلفملنحدتله-إذاكلانمرضليا-إحلدىالنقلاط

التييحدثتبايناًكبي اًرفياآلراءحولها,ويتراوحهلذاالتبلاينبلينالتغيلرالثلوريوالهلروبملنالمجتملع

أوالعزلة,ويمثلهيجلالحللالوسلطفليهلذهالنقطلة,حيلثيلرىأنقهلراالغتلرابممكلنتحقيقلهملن
خاللالوحدةمعالمجتمع(شاخت .)186:1980,
ويض لليف"إيري للكف للروم"(Fromm

)Erichأنالتغل للبعل للىاالغتل لرابيس للتلزمأنيعت للرف

اإلنسللانبوحدتللهوعزلتللهفلليعللالماليبلالىبقللدرة,وأنيللدركأنالتوجللدقللوةمتعاليللةعليللهيسللتطيعأن
تحلمشاكله,ويجبعليهأنيقومبمسئوليةنفسه(عثمان .)42:2004,

ت للرى(أج للاللس للري)2003انمواج للهاالغتل لرابت للتمع للنطري للقتحقي للقاالنتم للاءوم للنأه للم
إجراءاتمواجهاالغترابمايلى :
 التصديلألسبابالنفسيةواالجتماعيةلالغترابوالتغلبعليها.
التواصلمعالواقع.
 قهرمشاعراالغترابوالعودةللذاتو 

 تنميهاإليجابيةومواكبهالتطوراالجتماعيواالعتزازبالشخصيةالقومية.
 تصحيحاألوضاعالثقافيةبمايحققاحترامالعاداتوالتقاليد.
 تنميهالسلوكالدينيوتنميهالشعائرالدينية.

 تنمي للهانتم للاءال للذاتإل للىهويته للاوأص للالتهاب للالواقعوالمجتم للعوت للدعيموظ للاهراالنتم للاءحي للث
األهللدافالواضللحةوالمعللاييرالتللييللتممسللايرتهاوالشللعوربالهويللةوالمكانللةوالرضللاواالرتيللاح

واألمنالنفسيوالتوحدوالتالفمعالجماعة(سنازهران.)171:2004,

ويــرى الباحــثبأنللهيجللبأنتكل ونوقفللهجللادةومسللئولةلوضللعاالسللتراتيجياتالكفيلللةوالبديلللة
لمواجهةآثارونتائجاالغترابالنفسيعلىالفردوالمجتمعوذلكمنخاللتلوفيرمتخصصليننفسليين
واجتماعيينإلرشادوتوجيهشبابناوخرجيناخوفاعليهممنوقوعهمفريسهواسلتغاللهمملنقبللاللبعض

فيالعنفواإلدمانواالنحرافالفكريوذلكبهلدفتكلوينشخصلياتهموانتملائهملتكلونسلياجاوحصلنا

متينالمواجهالتحدياتاإلقليميةمنخاللتعاونوتكاتفالجهاتالمختصة .
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عاشرا :مشكلة االغتراب والخريج الجامعي (الحلول والعالج) :

إنمشللكلةاالغت لرابالنفسلليمللنأعقللدالمشللكالتالتلليتواجللهاإلنسللانفلليهللذاالعصللرولكللن

سللنحاولوضللعاألسللاليبواالسللتراتيجياتلمواجهتهللاوننللاقيبعللضاألسللسوالمبللاداالتللييقللومعليهللا
عالجمشاكلالخريجينالجامعيين .

 األســاس األول:ضللرورةتأكيللدالنظ لرةالكليللةللشخصلليةاإلنسللانيةوتأكيللدمبللدأتكاملللالعللالجالطبيوالنفسيواالجتماعي,فتقسيممشاكلالشبابإلىمشاكلجسميةوعقليةواجتماعيلةهلو
اسةوالفهمالغير .
فيالواقعتقسيمصوريمنأجلتسهيلالدر 

 األساس الثـاني:إنتشلابهمشلكلةملابلينشخصلينأوأكثلراليعنلىأنأسلبابهابالنسلبةلكللمنهمهيواحدة,بلكثي اًرماتختللفهلذهاألسلبابملنشلابألخلر,حيلثأنلكللواحلدملنهم
صفاتهالموروثةوظروفهالنفسيةالبيئيةالخاصةبه .

لبابوانح ارف ل لاتهموأم ارضل للهمالجسل للمية

 األســــاس الثالــــث:أنالتركيل للزفل لليعل للالجمشل للاكلالشل لوالنفسللية,ينبغلليأنيكللونعلللىاألسللبابوالعواملللالتلليأدىإليهللا,بللدالمللنأنيكللونعلللى
أعراضالمشكلةأوالمرض .

 األســاس الرابــع:أنالشللابصللاحبالمشللكلةيجللبانيقللومبالللدوراإليجللابياألكبللرف ليحللللدوروأنيعللودنفسللهعلللى

مشللكلته,كمللايجللبأنيهي لألللهالجللوالمناسللبللقيللامبمثلللهللذاالل

المشاكلوأنيدربنفسهعلىحلهاعمليا .

مواجهة

 األساس الخامس:إنعالجمشاكلالشبابيتطلبتعاونامنجميعالجهاتالمعنية,كتعاونالطبيبوالموجهوصاحبالمشكلةوكذلكالمحيطينمنآباءوأقاربوجيرانوأصدقاء.

(اسكندر )304:1988,

وعليللهفللإنالمجتمللعالفلسللطينيخضللعلكثيللرمللنالتغي لراتاالجتماعيللةواالقتصللاديةوالثقافيللة

التهجيروأبعاد

وأبرزهاالسياسيةوذلكمنخاللممارسهاالحتاللالصهيونيلسياسهالطردوالتشريدو

وقتلتدميرمبرمج,وأيضاًالحصاراالقتصاديالمفوضعللىقطلاعغلزةمنلذأكثلرملنعشلرةسلنوات


وحالةاالنقسامالداخليألقتبظاللهلاعللىاإلنسلانالفلسلطينيوملانلتجعنهلاملنمقاوملةهلذاالمحتلل
الغاشمعبرانتفاضاتمتعاقبةومتالحقةلتبيثالحقالفلسطينيوالحفاظعلىالثوابتالفلسطينيةونتج

يجينوزدتمللنشللعورهمبللاالغترابوهللذامللاأشللارإليلله
ا
لةوالفقللروارتفللاععللددالخ لر
عنللهتفشلليالبطالل 

لسطينيالذىسلبتأرضهوأصبحمنفيلاًالبلدأنيثلورفلينفسله
ُ
(عسلية)70:2001,بأناإلنسانالف

اغتراب .
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الحادي عشر :تعقيب عام على متغير االغتراب النفسي:
تعتبللرظللاهرةاالغت لرابالنفسلليظللاهرةمتعللددةاألبعللاد,وتللزدادحللدتهاومجللالانتشللارهاكلمللا

توفرتاألسبابالمتهيئةلها,وهيظاهرةرفضاجتماعيوتوجدفليكللالمجتمعلاتالناميلةوالمتقدملة
فيصورةتمردعلىالمجتمعوتقاليدهالمتعارفعليها .

واالغترابناتجعلنكللملايتعلرضللهالمجتملعملنتغيلراتعللىمختللفاألصلعدةالسياسلية

واالقتصللاديةوالثقافيللةحي لثإنقطللاعغ لزةيعللييحالللةمللنالص لراعالحضللاريالللذىيشللهدهالعللالمإذ
انتشرتظاهرةاالغتراب,وتغلغلتفيالتنظيماالجتماعيبمختلفشرائحه .
ويريالباحثأنالخريجالجامعييشعرباالغترابالنفسينتيجةالضغوطالتيتمارسعليله

مللنقبلللأهلللهومجتمعللهنتيجللةلعللدمقدرتللهعلللىإشللباعالحاجللاتالبيولوجيللةوالنفسلليةوص لرامةالللنظم
التعليميللة,وعللدمالقللدرةعلللىتغيللرمسللارها؛ألنهللاوجللدتقبلللهوعليللهاتباعهللا,وخاصللةأننللافلليعصللر
تقاسفيهالناسبمالديهامنجاهومال,متجاهلينأومتناسينشهادةالخريجالجامعيالحاصلعليها

لته,وأيض لاًتللزداد
بعللدسللنواتمللنالجللدواالجتهللادوالمثللابرةومصللروفاتهالماديللةالتلليأنفقهللاعلللىد ارسل 
معاناتهوآلمهعندمايجدنفسهبينآالفالخريجينالعاطلينعنالعملبينملااألميل وناللذينللميفلحلوا

فليالد ارسلةدخلهلمالشلهريمرتفللع,كملاأناللذينشلقواطلريقهمإلللىأعللىالسللمالتعليمليليسلواأفضللل
حاالفهماليكادونيغطونمصاريفهمالشهريةمثلباقيالخرجينالذينيعانونمنشبحالبطالةالذي

يهددحياتهمفيكللحظةوحين .

لللذاينظللرالخ لريجالجللامعيإلللىنفسللهنظ لرةتشللاؤميةالتبعللثعلللىالثقللةواألمللل,والتشللبع

أحالمهوطموحاتهالتيرسمهابعدنهايةحياتهالعلميةبوجودالعمل,ويشعربالقلقوالعزلةالذىيدفعه
بالشلعوربللاالغترابعللننفسللهواآلخلرين,ويجللبأنيكللونهنلاكاهتملاممللنالحكومللةومؤسسللاتهابفئللة

الخريجين,باعتبارهاالشريحةالكبرىوالعمودالفقريفيالمجتمعالتيتمكنهمنالتقدموالنمو .
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املبحث الرابع
االاجتـــــــــــــاهات



 مقدمة :
 أوالً :تعريف االتجاه.
 ثانياً :النظريات المفسرة لتكوين االتجاهات.
 ثالثاً :أهمية االتجاهات.
 رابعاً :وظائف االتجاهات.
 خامساً :خصائص االتجاهات النفسية االجتماعية.
 سادساً :أنواع االتجاهات.
 سابعاً :مكونات االتجاهات.
 ثامناً :العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات.
 تاسعاً :كيفيه تعديل االتجاهات و تغييرها .
 عاشراً :تعقيب عام على متغير االتجاهات النفسية واالجتماعية.
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المبحث الرابع :االتجاه

تمهيد:

تعللداالتجاهللاتذاتصلللةوثيقللةبحيللاةاإلنسللانوبأفكللارهوقيمللةوثقافتللهوسلللوكه,فلكلللإنسللان

اتجاهاتهالخاصةبهنحوالقضاياالسياسليةواالجتماعيلةواالقتصلاديةوالنفسليةوالسللوكية,سلواءكانلت

طرائقتعاملهمعالناسأونشاطهأونظرتهإلىمؤسسة
هذهالمواقفمتصلةبأموردينيةأوعملهأو 

أوجماعةمنالناس,وهذهاالتجاهاتجاءتبعدمراحلالتنشئةاالجتماعية,والظروفالخاصةالتلي
مربهاهذااإلنسانوبعدخبراتهالسابقة,وطبيعةالمجتمعالذىينشأفيه .

أوالا :تعريف االتجاه اصطالحا:
يعتبرعلماءالنفسأنمصلطلحاالتجلاهملنأبلرزالمفلاهيمالتليالغنلىعنهلافليمجلالعللم

الللنفسالمعاصللر,ورغللمذلللكاليوجللدتعريللفمقللننيعتللرفبللهجميللعالمشللتغلينبللهفلليالميللدانفقللد
تعددتالتعريفاتمنطبيعةالنظرياتالتيتنطلقمنها .

ويعـــرف ابشـــو ( )UPShawاالتجـــاه عبـــارةعللنالمواقللفالتللييتخللذهااألف لرادفلليمواجهللة
القضايا,واألمورالمحيطةبهم,حيثيمكناالستداللعلىهذهالمواقفمنخاللالنظرإللىاالتجلاه
باعتبارهبناءيتك ونمنثالثةجوانب,انفعالي,معرفي,سلوكي(عبدالفتاحدويدار .)156:2009,

أما مصطفى سويف فيرى أن االتجاه:عبارةعناستعدادنفسيأوتهيؤعقليعصبيمتعلم
لالسللتجابةالموجبللةأوالسللالبةنحللوأشللخالأوأشللياءأوموضللوعاتأومواقللفأورمللوزفلليالبيئيللة

التيتستثيرهذهاألشياء(أحمدحبيب .)95:2006,

فيعرفجوردنالبلورت(":)C.AIIPORTاالتجلاهحاللةاسلتعدادعقلليوعصلبي,يتكلونخلالل
التجربلةوالخبلرة,ويلؤثربصللورةموجلةديناميللةعللىاسللتجابةالفلردلكلللالموضلوعاتفلليالمواقلفالتللي
ترتبطبهذااالستعداد"(سهيراحمد .)99:2001,

أما أحمد صالح فيذكرأناالتجاهاستجابةعامةعنلداألفلرادإزاءموضلوعنفسليمعلين,حيلث

يتضمناالتجاهحالةتأهبواستعدادلدىصاحبة,جعلهيستجيببطريقةمعينةسريعة,دونتفكيرأو
ترددإزاءموضوعمعين(صالحجادو .)214:1998,
ويســتنتج الباحــثمللنالتعريفللاتالسللابقةأناالتجللاهاسللتعدادأونزعللهلالسللتجابةبشللكلمعللين
إزاءمواق للفأومثيل لراتويك للونإم للاوقت لليأوذواس للتم اررية,ويتك للوننتيج للةالخبل لرةواالحتك للاكب للالواقع
والبيئيةالتييعييبهاطوالحياته .
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ثاني ا :النظريات المفسرة لتكوين االتجاهات:
 -1نظرية التحليل النفسي :

تؤكللدهللذهالنظريللةأنالتجاهللاتالفلرددو اًرحيويلاًفلليتكللوين"األنلا"حيللثتمللر"األنلا"بم ارحللل

أثرةبمحصلةاالتجاهاتالتييكونهاالفردنتيجةلخفض,أو
مختلفةومتغيرةمنالنمو,منذالطفولة,مت 
عدمخفضتوتراته,الناشئةعنالصراعالداخليبينمتطلبات"الهو"الغريزيةوبيناألعرافوالمعايير
والقلليماالجتماعيللة,إذيتكلوناتجللاهإيجللابينحللواألشللياءالتلليخفضللتالتللوتر,أويتكللوناتجللاهسلللبي

نحواألشياءالتيأعاقتأومنعلتخفلضالتلوتر,حسلبهلذهالنظريلةيمكلنأنتتغيلراتجاهلاتالفلرد

بدراسةميكانزماتالدفاعلديه,وذلكعنطريقإخضاعالفردللتحليلالنفسي .

(احمدوحيد )51:2001,

 -2النظرية السلوكية :

االتجاهللاتبالنسللبةلهللذهالنظريللةعبللارةعللنعللاداتمتعلمللةمللنالبيئيللةوفللقق لوانيناالرتبللاط
واشللباعالحاجللات,فاالتجللاهاسللتجابةأواسللتعدادمللتعلم,ويمكللنتكوينلله,أوتعديلللهباسللتخدامالتعزيللز

اللفظي .

كماأكدتهلذهالنظريلةفليتغييلراالتجاهلات,عللىأشلكالالمثيلراتالخاصلةباالتصلالاللذي
يعتبرمنبينأهمالعواملالتيتؤديإلىذلك,معاألخذبعيناالعتبارخصائلالمرسلوالمستمع,
ومحتللوىموضللوعاالتصللال,وتفتللرضأيض لاًأنالسلللوكاالجتمللاعييمكللنأنيفهللممللنخللاللتحليللل

المثيراتواالستجاباتوأنواعالثوابوالعقابالمرتبطةباستجاباتمعينة(سيدالطواب .)211:2007,
 -3النظرية المعرفية :

تقومهذهالنظريةعلىمساعدةالفردعلىإعادةتنظيممعلوماتهحولموضوعاالتجاه,واعادة

تنظيمالبنىالمعرفيةالمرتبطةبه,فيضوءالمعلوماتوالبياناتالمستجدةحولموضوعاالتجاه .

(زيندرويي .)103:2005,
 -4النظرية االجتماعية :
تركزهذهالنظريةعلىدوراألسرةوجماعةاللعبووسائلاإلعلالمفليتكلويناالتجاهلاتملن
خاللماتقدمهمنمواقفاجتماعية,وملاترويلهملنقصللوحكايلات,ويعتبلرتعلليماالتجاهلاتعلن

طريل للقالقل للدوةوالمحاكل للاةوالتقليل للد ,ومل للنأهل للماالسل للتراتيجياتالمسل للتخدمةفل لليتكل للوينوتغييل للروتعل للديل
االتجاهات(صالحأبوجادو .)229:1998,
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 -5النظرية الوظيفية :
تتمثلللهللذهالنظريللةفلليأناألسللاسالللدافعيلالتجللاههللوبمثابللةفهللممقاومللةتغيللراالتجاهللات,

كمللاأنالعواملللالوقفيللةواالتصلاليةالموجهللةنحللوتغييللراالتجاهللات,لهللاتللأثيراتمختلفللةمتوقفللةعلللى
األساسالدافعيلالتجاهات,فمنخاللتغييرالفردعنذاتهباالتجاهات,فإنهيستمداإلشلباع,عنلدما
تكونهذهاالتجاهاتمتسقةمعمفهومةعنذاتهوقيمتهالشخصية,وقدتعملاالتجاهاتعلىحمايلة

الشخلمناالعترافبحقائقغيرسارهعنذاته,أوعنالحقائقالمؤلمةعنبيئية .

(عبدالفتاحدويدار )169:2009,

تعقيب عام على النظريات المفسرة لالتجاهات.

يستنتجالباحثبأنهذهالنظريلاتحاوللتأنتفسلراالتجاهلاتولكلنلكللنظريلةرؤيتهلاالتلي

الًفليتكلوين"األنلا"
لروفعلا 
دوركبياً
تنطلقمنها,حيثإننظريةالتحليلالنفسيتؤكدعللىأنلالتجلاه اً

وأناتجللاهالشلخلنحللوالمواقلفيتوقللفعلللىدورهللذهالمواقللففلليخفللضالتللوتروالصلراعالللداخلي
وبينمتطلبات"الهو"الغريزيةوبيناألعرافوالمعاييروالقيماالجتماعية,إذيتكلوناتجلاهإيجلابينحلو

األشياءالتيخفضتالتوتر,أويتكوناتجاهسلبينحواألشياءالتيأعاقتأومنعتخفضالتوتر .

أم للابخص للولالنظري للةالس لللوكيةله للاوج للهنظ للرأخ للرىف لليتفس لليراالتجاه للاتحي للثت للرى

االتجاهللاتهلليعللاداتمتعلمللةمللنالبيئللةالتللييعللييفيهللاالف لردوقلليماجتماعيللةيكتسللبهامللنخللالل
معايشتهللواقعويمكنتعديلها,وتغيرهاباستخدامالتعزيزالسلبيواإليجابيللشخلنفسه.أماالنظرية

المعرفيةالتقبلإالاالتجاهاتالتيتتناسبمعالتنظيمالمعرفليوالمعلوملاتوالبيانلاتالتلييحلددفلي
ض وئهانوعالموضوعات .

ثالثا :أهمية االتجاهات:

تحتلللد ارسللةاالتجاهللاتمكان لاًبللار اًزفلليكثيللرمللند ارسللاتالشخصللية,ودينامي لاتالجماعللة

والتنش للئةاالجتماعي للةوف للىكثي للرم للنالمج للاالتالتطبيقي للةمث لللالتربي للة,والص للحافةوالعالق للاتالعام للة

واإلدارةوالتدريبالقياديوغيرهامنمختلفميادينالحياة .

ذلكأنجوهرالعملفيهذهالمجاالتهودعماالتجاهاتالميسرةلتحقيقأهدافالعملفيها

واض للعافاالتجاه للاتالمعيق للة,ب لللأنالع للالجالنفس لليه للومحاول للةلتغيي للرالفل لردنح للوذات لله,أونح للو
اآلخرين,أونحوعاملة(صالحأبوجادو .)217:1998,
كماأناالتجاهاتتوجلهسللوكاألفلرادوتدفعلهدفعلاموجبلايسلبقهالتعلرفإللىاتجاهلاتهلؤالء

األف ل ل لراد,ومحاولل ل للةتعل ل للديلهافل ل للياالتجل ل للاهالمرغل ل للوبفيل ل للهبغيل ل للةتعل ل للديلسل ل لللوكالف ل ل لرد(زينل ل للبعبل ل للد
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الحفيظ,)57:2002,فاتجاهاألف اردنحوموضوعمعينيمكنالتنبؤبنوعيةالسللوكاللذيسليتبعهالفلرد

إزاءهذاالموضوع(سعيدالغامدي,بدونسنه .)29:

فاالتجاه للاتتعم لللعل للىمس للاعدةالفل لردف للياتخ للاذالقل ل ارراتبطريق للةس للليمةف لليأم للورهالعام للة

والخاصللة,وذلللكعللنطريللقتعزيللزاالتجاهللاتوجعلهللاإيجابيلةتخللدمالف لردوالمجتمللع(عبللاسعللوض,
.)28:1988ومللنهنللاكانللتد ارسللةاالتجاهللاتعنصللرأساس ليفلليتفسلليرالسلللوكالحللاليوالتنبللؤ

بالسلوكالمستقبليللفردوالجماعة(صالحأبوجادو .)217:1998,

رابعا :وظائف االتجاهات:

تقللوماالتجاهللاتبالعديللدمللنالمواقللفالتلليتيسللرلإلنسللانالقللدرةعلللىالتعاملللمللعالمواقللف

واألوضاعالحياتيةالمختلفة,وأهمهذهالوظائف :

 -1الوظيفية المنفعية أو التكيفية (الوسيلة التالؤمية النفعية) :
تحقللقاالتجاهللاتالكثيللرمللنأهللدافالفلرد,وتللزودهبالقللدرةعلللىالتكيللففلليالمواقللفالمتعللددة

التييواجهها,وانشاءعالقاتسويةوتكيفيةفيمجتمعه .
 -2الوظيفية الدفاعية (الدفاع عن األنا) :

وفيهايحملىالفلردنفسلهملناالعتلرافبأشلياءحقيقلةعلننفسله,وعلنالوقلائعالملرةفليعامللة
الخللارجي,ويق للومالفل لردبتك للويناتجاه للاتلتبري للرفشللله,أوع للدمقدرت للهعل للىتحقي للقأهدافل لهلالحتف للاظ
بكرامته,واالعتزازبنفسه,مثالعندمايكونالطالباتجاهاًنحوالمنهاجأوالمعلملتبريرفشله .

(خليلالمعايطة )172:2000,

 -3الوظيفية التنظيمية (المعرفية) :

أيأناالتجاهللاتتكسللبالف لردالمعللاييرواألطللرالمرجعيللةلتنظلليمخب ارتلله,ومعلوماتللهبشللكل

يعينهعلىفهمالعالممنحوله,فيتجنبالضياعوالتشتتفيمتاهاتالخبراتالجزئيةالمنفصلة .
 -4وظيفة تحقيق الذات (التعبير عن القيم) :

وفيهايجدالفردإشباعاًبالتعبيرعناتجاهاتهالتيتتناسبوالقيمالتييتمسكبها,وفكرتهعن

نفسللهولهللذهالوظيفللةدورهللاالمركللزيفلليعلللمنفللساألنلا,الللذييؤكللدأهميللةالتعبيللرعللنالللذات,ونمللو
تحقيقالذات(صالحأبوجادو .)218:1998,

ويمكن إجمال أهم وظائف االتجاهات فيما يلي:

االتجللاهيللنظمالعمليللاتالدفاعيللة,اإلدراكيللةالمعرفيللةحللولبعللضالجوانللبفلليالمحلليطالللذي

يعللييفيللهالف لرد,فه للويبلللورويوضللحالعالق للةبللينالف لردوعالمللهالخ للارجي,بحيللثتحللدداالتجاه للات
استجاباتالفردلألشخال,واألشياء,والموضوعاتبطرقهتكادتكونثابتة .

(احمدحبيب )100:2006,
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كمل للاأناالتجاهل للاتالمعلنل للةتعبل للرعل للنمسل للايرهالف ل لردلمل للايسل للودمجتمعل للهمل للنمعل للاييروقل لليم

ومعتقدات(.محمدعيد .)77:2005,

فاالتجاهاتتعملعلىالفهمالجيدللواقعاالجتماعياللذييعيشلهالفلرد,وتسلاعدعللىأحلداث

نللوعمللنالتوافللقالنفسللياالجتمللاعيبينللهوبللينالمحلليطاالجتمللاعي,كمللاأنهللاتسللاعدعلللىفهللمنفسلله

فيهيجزءمنشخصيته( .)Ius Bedard et aI ,2006,p 105

ويرى الباحثأنلالتجاهاتالنفسليةوظلائفمتعلددةأهمهلابأنهلاتوجلهسللوكالفلردوتصلرفاته
فيحدودالمواقفالتييتعرضلهافيحياتهالمختلفة,وتكسبهأيضاًالمعاييروالقيمالتييستطيعمن

خالله للاأني للنظمخب ارت للهومعلومات للهبحي للثتك للونمنس للجمةومتس للقةم للعبع للضم للايحمل للهم للنأفك للار
وتوجهاتمستقبلية,وهذامايدفعناأكثرللتعرفعلىأفكلاروتوجهلاتواتجاهلاتالخلريجينالجلامعيين

نحل للوالهج ل لرةوانعكاسل للاتهاعلل للىتص ل لرفاتهموس ل للوكهمنتيجل للةاألوضل للاعاالقتصل للاديةوالسياسل لليةالتل للي
يعيشونها .

خامسا :خصائص االتجاهات النفسية االجتماعية-:

 -1االتجاهالنفسيمكتسبوليسوراثياوالدياأييكتسبهالفردخاللحياتلهنتيجل ةًلملايتعلرضلله
منخبراتعديدة .

 -2االتجاهاتترتبطوتتكونبمثيراتاجتماعيةويشتركعددمناألفرادأوالجماعاتفيها .
 -3االتجاهاتتتفاوتفيوضوحهاوجالئها,فمنهاماهوواضحالمعالم,ومنهلاملاهلوغلامض,
كماأنهاتختلفمنحيثدرجةترابطها,ومقدارالتكاملبينبعضهاالبعض .

 -4االتجاهاتالتتكونمنفراغات,ولكنهاتتضمندائماًعالقةبينالفردوموضوعمعين .

 -5االتجاهيتمثلفيمابيناستجاباتالفلردللمثيلراتاالجتماعيلةملناتسلاقواتفلاقويسلمحبلالتنبؤ
باستجابةالفردلبعضالمثيراتاالجتماعيةالمعنية .

 -6أنهديناميبمعنيقابلللتغييروانيكنذلكممكناًبجهدمقصودويستغرقفترهطويلة.

 -7أنهليسعاب اًرأوعارضاًوانمايتصفبالثباتالنسبيفهويستقرويستمربعدأنيتكون.

(حسنيالجبالي )240:2003,
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سادس ا :أنواع االتجاهات:

تنقسم االتجاهات حسب أسس عديدة نلخصها فيما يلي:

 -1حسب الموضوع:

تصنف حسب الموضوع إلى اتجاهات خاصة أو نوعية واتجاهات عامة.

 اتجاهات عامة:وهوذلكاالتجاهالذييشملكليلةالموضلوعاللذييتناوللههلذااالتجلاه,وذللك

بغضالنظرعنكونهسالباًأوموجباً,مثل:اتجاهالفردنحوبلدمعين,ويتميزهذاالنلوعملن

االتجاهبالثباتواالستقرار,ويحتاجتغييرهإلىتقنيةعلميةمننوعخال.

(فؤادالبهي,بدونسنه )258:

 اتجاهات خاصة (نوعية) :وهوالذيينصبعلىجزءمنتفاصيلالموضوعدونجلزءآخلر,

مثلللاتجللاهالف لردنحللوسلللعةمعينللةمللنحيللثالمظهللردوناألخللذبعلليناالعتبللارجللودهتلللك
السلعة,وهوقليلالثباتمقارنةباالتجاهالعام(كاملعويضه .)117:1996,

 -2حسب األفراد:

تصنف إلى اتجاهات جماعية واتجاهات فردية:

 اتجاهـــات جماعيـــة:وهللىاالتجاهللاتالتللييشللتركفيهللاعللددكبيللرمللنأف لرادالمجتمللع,مثللل
إعجابهمبالعبمعين(محمدالغرباوي .)13:2007,

 اتجاهات فرديـة:وهلىتللكاالتجاهلاتالتليتميلزفلردعلنآخلر,كلأنيتكلونللدىالفلرداتجلاه
خالنحوموضوعمعينيهمهدونغيرهمنأفرادالجماعة(سهيراحمد .)103:2001,

 -3حسب الوضوح:

تصنف إلى اتجاهات سرية واتجاهات علنية:

 اتجاهــات علنيــة:هللوذلللكاالتجللاهالللذييسللتطيعالفلردإظهللارهدونحللرجأوتحفللظويسلللكمللا
يمليهعليه,وغالبامايكونهذااالتجاهمتفقامعمعاييرالجماعةوتقاليدهاوثقافتهلا,ومختللف

القيمالسائدةفيها(عبدالفتاحدويدار .)176:2009,

 اتجاهات سرية:هيالتييخفيهلاالفلرد,واليفصلحعنهلاإطالقلاً,وغالبلاًملاتكلونالتتفلقملع
المعاييروالقيمالتيتسودالمجتمعالذيينتميإليه(زيندرويي .)94:2005,

 -4حسب القوة والضعف:

تصنف إلى اتجاهات قوية وآخر ضعيفة:

 اتجاهات قوية:هيالتيتسيطرعلىجانبكبيرمنحياهاإلنسان,وتجعلهيسلكفيبعلض
المواقفسلوكاًجاداًمثلاالتجاهنحوالدين(سهيراحمد .)103:2001,
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 اتجاهات ضعيفة:هياالتجاهاتالتيمنالسهلالتخليعنها,وقبولهاللتحلولوالتغيلرتحلت
وطأةالظروفوالشدائد(احمدحبيب .)99:2006,

 -5حسب الهدف

تصنف إلى اتجاهات موجبة واتجاهات سالبة:

 اتجاهــات موجبــة:هلليالتلليتقللومعلللىتأييللدالفلردوموافقتللهلموضللوعاالتجللاه,أيتنملوبلالفرد
نحوشيءمعينكالفن(سهيراحمد .)104:2001,

 اتجاهــات ســالبة أو ســلبية:هلليعبللارةعللنمقاومللةأومعارضللةالفلردلموضللوعاالتجللاه,مثللل
االتجاهالسلبينحواالستعمار(عبدالفتاحدويدار .)178:2009,

سابعا :مكونات االتجاه:
ي للرىالعدي للدم للنالترب للويينوعلم للاءال للنفسإنلالتج للاهثالث للةمكون للاتأساسل ليةه للي:المك للون

المعرفي,العاطفي,السلوكي .
 -1المكون المعرفي :

يتضمناالعتقادات,اإلدراكوالمعلوماتالتيلدىالفردعنموضوعاالتجاه,كمايشملعلى
مالديهمنحججتقفوراءتقبلهلموضوعاالتجاهأورفضهله(خليلالمعايضة .)162:2000,
 -2المكون العاطفي (الوجداني ,االنفعالي) :
يشلليرإلللىمشللاعرالحللبوالكراهيللةالتللييواجههللاالف لردنحللوموضللوعاالتجللاه,أييتعلللقهللذا
المك للونبدرج للةمي لللالفل لردعل للىاإلقب للالأواإلحج للام,أوبدرج للهالتحيي للدأوالنف للوربالنس للبةلموض للوع
االتجاه(.احمدوحيد .)47:2001,
 -3المكون السلوكي :
يتضحالمكونالسلوكيلالتجاهفياالستجابةالعمليةنحواالتجاهبطريقةمعينلة,فاالتجاهلات
تعملكموجهاتلسللوكالفلرد,فهليتدفعلهإللىالعملل,إملابشلكلإيجلابيأوسللبي,وهلذايكلونحسلب

الرصيدالمعرفيواالنفعاليلموضوعاالتجاه(كاملعويضه .)121:1996,

ثامنا :العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات:

كثيرة هي العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاهات ونموها ,ولكن من أهمها:

 -1األسرة :

تعللداألس لرةمللنأهللمالعواملللالمللؤثرةفلليتكللويناالتجاهللاتوتشللكيلها وتعزيزهللال لدىأبنائهللا,

فاألسلرةهلليالخليللةاألوللىفلليالمجتمللعالتلليتتلقلليالطفللل ,وتُسللهمفلليبنللاءمجموعللةمللناالتجاهللات
ونموها,وذلكعنطريقالتربيةوالتنشئةاالجتماعيةبأسلوبيهاالثوابوالعقاب .
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ويعدالولدانمصد اًرمهماًيتشربمنخاللهماالطفلاتجاهاتحياتيةقيميةمنخاللاألسئلة

التلييطرحهللاعلللىأبويلله,ممللايجعلللاالتجاهللاتفليمرحلللهالطفولللةذاتتللأثيربللالغفلليحيللاهاألفلراد,
وذاتاستم ارريةفيحياتهمومعتقداتهمواتجاهاتهموسلوكهم(فهمي,وعلي .)179:1977,
 -2المدرسة :
يلتحللقالطفلللبالمدرسللةليكملللنمللوهوتحصلليلهالمعرفلليوالسلللوكياللللذينيسللهمانفلليتكللوين

اتجاهللاتجديللدة,مللنخللاللالتفاعلللاالجتمللاعيمللعأق ارنللهومعلميللهوادارةمدرسللته,وكللذلكمللنخللالل
المعارفالتيينهلمنهافتزيدفيتحصيلهالفكرةوالعلميوالمعرفيشيئاًفشئياً .
وقللدتع للرضجللابرعب للدالحمي للد()297,1986إلللىجماع للةاألق لرانف لليالمدرس للةودورهللاف لليتك للوين
االتجاهاتقائال :
لجماعللةاألق لرانفلليالمدرسللةقللوةمللؤثرةفلليتشللكيلاتجاهللاتالطلبللة,ألنالطالللبفلليه للذه

المرحلةقديتأثربسلوكأصدقائهأكثرممايتأثربقيموالديهومعلميه,وأنمهمةالمدرسةاألساسيةهي
اء أكلانفليجلو
دعماالتجاهاتاإليجابية,ومعالجلةملاعلملهالطاللبملناتجاهلاتغيلرصلحيحةسلو ً
األسرة,أممنزمالئهأومنمجتمعالمدرسة,وأيضاًمايكتسبهمنالمجتمعالمحلي .
 -3المجتمع :
لكلللمجتمللعثقافتللهالخاصللةبللهوعاداتللهوقيمللهوفلسللفتهالتلليتللؤديدو اًرواضللحاًفلليتكللوين

لرده,وذللكعبلرمؤسسلاتهالمختلفلةمتعلددةالمهلامواألغلراضوال وسلائل,كالمدرسلةوالنلادي
اتجاهاتأفا

ودورالعب للادةوالجمعي للاتاالجتماعي للةوالتنظيمي للةالمتنوع للة..والمؤسس للاتالت للييكتس للبم للنخالله للا

الًعلنوسلائلاإلعلالمالتليلهلادورال
األفراداتجاهاتهمالمختلفةعبرعمليةالتنشئةاالجتماعية,فض 

يستهانبهفيتكويناالتجاهاتمنخاللماتنشرهوتبثهمنمعلوماتوحقائقفيموضوعاتالحياة

المختلفة(محمدالعديلي .)139:1993,
ويــري الباحــث:أنمكونللاتاالتجللاهتتلأثربالعديللدمللنالعواملللالمختلفللةمنهللاالبيئيللةبمفهومهللا
الواس للع(األسل لرة,المدرس للة,المجتم للع)فاالتجاه للاتتنب للعم للنواق للعالظ للروفاالجتماعي للةواالقتص للادية
والسياسللية,ومللنخللاللعمليللةالتفاعلللاالجتمللاعيوالللنظمالدينيللةواألخالقيللة,باإلضللافةإلللىالتجللارب

الًالمك للونالس لللوكييتل لأثربضل لوابطاألنل لااألعل للى,وبالض للغوط
الشخص لليةف لليالمواق للفالمختلف للة,فم للث 
االجتماعي للةواالقتص للادية,والمك للونالمعرف للييتل لأثرب للالنظمالديني للةوالثقافي للةالت لليت للأتيعب للروس للائل

اإلعالم,حيثتعملالفئاتالثالثالرئيسة(:األسرةوالمدرسةوالمجتمع)مجتمعةمتفاعللةفليالتكلوين

التدريجيلالتجاهاتلدىالناشل .
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تاسع ا :كيفية تعديل االتجاهات و تغييرها :
علىالرغممنأناالتجاهاتتتصفبالثباتالنسبي,لكنهامعرضةللتعلديلأوالتغييلرويلرى

SCHEI IENBERUأنعمليلةتغيلراالتجلاهأشلبهملاتكلونبعمليلةتغييلراللدمفليجسلماإلنسلان,
وم للعذل للكف للإن(:الفل لردبإمكان للهتغيي للراتجاهات للهإذام للاأتيح للتل للهفرص للةاالتص للالالمباش للرالعمي للق
بموضللوعاالتجاهللات,وخصوصللاالجوانللبالمعرفيللةفللياالتجاهللات,عنللدمايغيللرالجماعللةالتلليينتملى

إليها,أوإذاماتغيرالموقفالذينشأفيهاالتجاه,أوإذاحصلتبعضالظروفالطارئةالتليتجبلره
علىذلك(.محمدالعديلي )140:1993,
ويرى علي السلمى ,دون سنة 183:أن عملية تغيير االتجاه تتخذ مظهرين أساسيين هما:

 -1تغيي للراالتج للاهحي للالموض للوعم للام للنمؤي للدإل للىمع للارض,أومل لنمواف للقإل للىغي للرمواف للق,
وبالعكس,أيأنالتغييرهنايكونفيدرجهإيجابيةأوسلبيةاالتجاه .

 -2أنيتمالتغييرفياالتجاه,بمعنىتأكيدإيجابيةأوسلبيتهحيالموضوعمعين .
ويللرىالسلللميأيضلاًأنقابليللةاالتجللاهتختلللفوتتبللاينلعللدهعوامللل,مللنأهمهللاطبيعللةاالتجللاه

ذاتلله,وخصائصللهونللوعاالرتباطللاتالشخصلليةوالجماعيللةللفللرد,ومهمللايكللنمللنأمللرفللإناإلنسللان
بطبيعته-كمايقولالسلمي-يكوناتجاهاًمؤيداًلكلمايسلاعدهعللىتحقيلقأهدافله,ورغباتهلالكللملا

يتوافقمعمعتقداتهوالقيمالتييؤمنبها .

وتوجد عوامل تجعل تغيير االتجاه سهالا ,وعوامل أخرى تجعل تغييرها صعب ا.
 -1أما العوامل التي تجعل التغيير في االتجاهات سهالا فهي:
 ضعفاالتجاهوعدمرسوخه .

 وجوداتجاهاتمتساويةفيقوتهابحيثيمكنترجيحأحدهماعلىباقياالتجاهات .
 عدموضوحاتجاهاتالفردنحوموضوعاالتجاه .
 وجودخبراتمباشرةتتصلبموضوعاالتجاه .
 وجودمؤثراتمضادةلالتجاه .

 سطحيةاالتجاه,مثلاالتجاهاتالتيتتكونفيالجماعاتالثانوية(كاألندية.)....
 -2أما العوامل التي تجعل تغيير االتجاه صعبة فهي:

(عليالسلمي,دونسنة )183:

 قوهاالتجاهالقديمورسوخه .
 وضوحمعالماالتجاهعندالمرء .

 استقراراالتجاهفيشخصيةالفردوارتفاعأهميتهوقيمته .
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 االقتص للارف لليمحاول للةتغيي للراالتج للاهعل للىالفل لردول لليسعل للىالجماع للةحي للثتن للتج
الًمنالجماعة .
االتجاهاتأص 

 صالبةالرأيعندالفرد .

 إرغامالفردعلىتغييراالتجاه .

 مقاومةتغييراالتجاهالتيتفرضهاالدوافعالقويةعندالفرد.
(حنانمسعود )95:1998,

عاشر :تعقيب على متغير االتجاه:
ا
منخاللماسبقيمكلنالقلولأناالتجاهلاتالنفسليةاالجتماعيلةعبلارةعلناسلتعدادوجلداني

مكتسللبثابللتنسللبياً,يحللددشللعورالفل لردوسلللوكهإزاءموضللوعاتومواقللفمعينللة,فاالتجاه للاتذات

مح للدداتض للابطةمنظم للةلس لللوكاألفل لرادوالجماع للات,فه لليمكتس للبةوذاتخص للائلانفعالي للةتك للون
محددةأوعامة,وتقعاالتجاهاتبينطرفينأحدهماسالبواآلخرموجب .

وم للنالمواض لليعالت لليتل لرتبطبه للااالتجاه للاتموض للوعاالتج للاهنح للوالهجل لرةل للدىالخل لريجين

الجللامعيينفلليقطللاعغ لزةبعللدحصللولهمعلللىالشللهادةالجامعيللةحيللثتختلللفوجهللاتالطلبللةفيم للا

الًومنهميبدأالتفكيربالهجرةجراءهذاالوضعالمأساوي .
سيفعلونهمستقب 

فبعدأنتمالتطرقلمتغيراالتجاهاتبمعظمأبعادهومحاورهسنحاولفيالجزءالقلادمالتطلرق

إلىظاهرةالهجرة,حتىيتضحأكثرموضوعاالتجاهاتنحوالهجرة .

63

املبحث اخلامس
االاجتــا حنــو اهلجــرة
 مقدمة :
 أوالً :تعريفات االتجاه نحو الهجرة.
 ثانياً :النظريات المفسرة لالتجاه نحو الهجرة.
 ثالثاً :األسباب الرئيسة لالتجاه نحو للهجرة.
 رابعاً :تصنيفات االتجاه نحو الهجرة.
 خامساً :تعقيب عام على متغير االتجاه نحو الهجرة.
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تمهيد:

المبحث الخامس :االتجاه نحو الهجرة
الًإلللىالعصللورالحديثللةفكللان
عللرفاإلنسللانالهج لرةمنللذالقللدممللرورابالعصللورالقديمللةوص لو

يهللاجرقللديماًإذاكانللتالطبيعللةقاسلليةعليللهفلللمتمللدهبملواردرزقللهوطعامللهوسللكنه,وحللديثاًشللهدتللأثير

خالقلاًبلينالحضلاراتمنلذالقلدمحيلثانتقللتبعلض
الً ّ
فيالطبيعةوخلقتهلذهالهجلراتتفلاع 

اإلنسان
اختراعاتالصينإلىالعربوأحدثتتغي اًرفيإعماراألرض.

أوالا :تعريف لظاهرة الهجرة اصطالحا:
يشللتقلفللظالهجلرةلُغويلاًمللن(الهجللر)وهللوانتقللالاإلنسللانمللنحللالإلللىحللالأفضلللأوتللرك

األرضإلىأرضأخرى,وتعنىالهجرةاالنتقالعامة,أياالنتقالمنمنطقةإلىمنطقةأخرىبقصد
اإلقامةالدائمةأوالمؤقتة(الرازى .)790:1984,

ويللأتيمعنلىالهجلرةأيضلاًمللنالفعلللهجللرويعنللىالهجللرضللدالوصللل,ويقللالهجللرتالشلليء

هجراأيتركتهوأغفلته(لسانالعرب,ل .)110

أوردعلمللاءعلللمالللنفساالجتمللاعيوالللديمغرافياتعللاريفمتعللددةللهجلرة,نعللرضأهمهللالنصللل
إلىتعريفيتناسبمعالدراسةالحالية .
ويعــرف (شــريف )41:2010,الهجــرة:بأنه لاعمليلةانتقللالأوتحللولأوتغيللرفزيقلليللفللردأو
الجماعةمنمنطقهاعتادوااإلقاملةبهلاإللىمنطقلةأخلرىأومنطقلةداخللحلدودبللدواحلدإللىمنطقلة

خارجحدودهذاالبلد,وقدتتمهلذهالعلميلةبلإرادةالجماعلةأوبغيلرإراداتهلمباضلطرارهمإللىذللكقسلرا
أوبهدفخططالمجتمع .
ويعـــرف (الجهـــاز المركـــزي للحصـــاء الفلســـطيني  )23:2011,الهجـــرة:عل للىأنه للاانتق للال
الشللخلأواألسلرةمللندولللةإلللىدولللةأخللرى,بشللرطأنيجتللازالفلردأواألسلرةالدولللة,وأقللامأوينللوي
اإلقامةفيمكانالوصولحتىلوقامبفتراتزيارةبسيطةإلىمكانآخر .
تمثلهدرللطاقاتوالكفاءاتالفتية,وهذاالهدر
ا
ويرى (مصطفى حجازي)  2005أن الهجرة:
آثارهعلىبناءالمجتمعونمائهوعلىصحةاإلنسانوعافيتهالنفسيةوعلىأمنهاالجتماعي .
له 
أما تعريف الهجرة في اإلطار القانوني:فهيانتقالاألفلرادملندوللةإللىأخلرىبقصلداإلقاملة
الدائمةفيها(الراوي .)41:1989,
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ويعــرف غيــث الهجــرة:بأنهللااالنتقللالالفيزيللائيلفللردأوجماعلةمللنمنطقلةإلللىأخللرى,أومللن
قريةإلىمدينة,بقصدتغييردائمنسبيالمكاناإلقامة(محمدغيث .)203:1975,
ويعرف الخشاب الهجـرة:بأنهلاانتقلالاإلنسلانملنموطنلهاألصللي,وبيئتلهالمحليلةإللىوطلن
آخرلالرتزاق,وكسبوسائلالعييأولسببآخر(مصطفىالخشاب .)262:1965,
ويالحظ الباحث:أنالتعريفاتالسابقةلمفهومالهجرةتركزفيمضمونهاعلىعناصرمهملة
وهللي:الللدوامالنسللبيلألفل ارد,الهللدفمللنالهجلرة,والتغيللرالفيزيللائيللمكللان,وعليللةفللالهجرةهلليانتقللال

الفردداخلحدودالدولةمنمكانألخركمايحدثمنالريفإلىالمدينةأوخارجياًأيمندولةإللى

أخرىوتكونبمحضإرادته,أونتيجةلظروفسياسيةأواقتصلادية….اللخ,يكلونمجبل اًرعليهلا ,وقلد

تكونبهدفاإلقامةالدائمةأوالمؤقتة .

ثانيا :النظريات المفسرة لظاهرة الهجرة:
م للنالص للعوبةتحدي للدنظري للةواح للدةف لليتفس لليرظ للاهرةالهجل لرة,وس للنحاولفه للمود ارس للةأه للم

النظرياتالتيدرستالهجرةهي :
 -1نظرية الطرد والجذب:

مرحلللمتالحقللةفللي
تفسللرنظريللةالهج لرةعلللىأسللاسعمليللةالطللردوالجللذبوت لرىأنهنللاك ا

عمليللةالهجلرةتبللدأباالنتقللالثللماالسللتقرارفلليالمكللانالجديللد,وتزيللدفلليالم ارحلللاألول لىنسللبةالرجللال
علىالنساءوتعتمدعلىمتوسطيالعمرمنالبالغينوغيرالمتزوجين,ويكلونعامللالجلذبقويلاًفلي

منطق للهالوص للولوتفق للدالمن للاطقالمه للاجرةمنه للاأهميته للال للديهم,وتج للذبهممن للاطقالنم للواالقتص للادي
ياوآخرون .)25:1999,
والصناعيالمهاجرإليها(زكر 
 -2نظرية القرار:
وهللذهالنظريللةتقللومعلللىأسللاسأنالمهللاجريتخللذق ل ارراتالهج لرةنتيجللةعواملللمختلفللةمنهللا

نفس لليةواجتماعي للةواقتص للاديةوت للؤديالبيئي للةدو اًرأساسل لياًف لليجع لللاإلنس للانأوالجماع للةتتخ للذقل لرار

الهجلرة,حيلثيتخللذالمهللاجرقلرارالهجلرةبنفسلهإذاكانللتاحتياجاتللهغيللرمتللوفرةفلليموطنللهاألصلللي
فمللنالممكللنأنيهللاجرإلللىمكللانآخللروهللذالقلراريتلأثربللاآلخرينكلأفرادالعائلللةوجماعلةاألصللدقاء,
وهيفرصةلتحقيقأهدافهوالحلالناجحللمشكالتالتييعانيمنها(حسن .)30:1990,
 -3نظرية التحديث:
ويرىأصلحابهلذهالنظريلةأنالمهلاجرينملنالبللدانالناميلةإللىالبللدانالمتقدملةيتعرضلون


للوك,وأنملاطجديلدةملناالسلتهالكيلؤديإللىخللقحاللة

إلىأنماطجديدةملنالحيلاةاالجتماعيلةوالس
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مللنالص لراعبللينمللنيتقبلللهللذاالللنمطالجديللدمللنالقلليموبللينمللنيرفضللهكمللايخلللقكللذلكحالللةمللن

الصراعبينالمهاجرينوالسكاناألصليين(النجار .)37:1990,
 -4النظرية البنائية:

فهلليتفسللرظللاهرةالهج لرةضللمنالواقللعاالجتمللاعيوفللىإطللارالتح لوالتالهيكليللةالسللائدةفللي

المجتمللعحيللثتركللزعلللىالمجتمللعبصللفتهوحللدةالتحليلللالرئيسللة,ويتمحللورالمللدخلالبنللائيالللوظيفي

الًعلن
حولتفسيرتحليللكللجلزءوابلرازالطريقلةالتليتت ازيلدبهلااألجلزاءوالعالقلاتفيملابينهملا,فضل 
عالقللةاألجلزاءبالكلللمثلللالللنظماالجتماعيللةومنهللاالنظللاماألسللري,فللالهجرةتتكللونمللنعناصللرعللدة

متساندةتُسهمفيهاعواملطاردةوبالمقابلعواملجاذبة(عبداللطيف .)50:2000,

تعقيب عام على النظريات المفسرة لظاهرة للهجرة:
وبعداطالعالباحثعلىنظريةالطردوالجذبالتليتتحلدثعلنعوامللالجلذب,والتليتلدعو
أخرى,ويقابللذللكعوامللالطلرد
السكاناألصليينللتمسكبها,وتجذبإليهاالمهاجرينمندولةإلى 
بسببسوءالبيئيةالنفسيةوصع وبةاألوضاعاالقتصاديةوالسياسية.فنظريةالقرارتلرىالمهلاجريتخلذ

قرارالهجرةنتيجةسوءاألوضاعفيموطنهاألصليبشتىأنواعها,ويكونللبيئةاالجتماعيلةوالنفسلية
الًلمشكالتهالحياتيةوتحقيقاًألهدافهالذاتية .
دوربا رزفيالهجرةويعتقدالمهاجرأنالهجرةح 
وبعداطالعالباحثعلىنظريةالتحديثيلرىأنالمهلاجرينيتعرضلونإللىأنملاطجديلدةفلي
سلللوكياتهموشخصلياتهمأثنللاءاحتكللاكهموتعللاملهممللعالسللكاناألصللليينفلليالللدولالمهللاجرإليهللا.أمللا
النظريللةالبنائيللةيللرىأنهللاتفسللرظللاهرةالهج لرةمللنالمنظللوراالجتمللاعي,حي لثتركللزعلللىالمحللاور

الرئيسةالتييتكونمنهاالمجتمعالمهاجرمنه .

ويتبنللىالباحللثنظريللةالطللردوالجللذب,وذلللكألنهللاتنطبللقعلللىموضللوعالد ارسللةالحاليللةمللن

حي للثأنالمه للاجرينم للنخريج لليالجامع للات,وه للمم للنمتوس للطيالعم للروالب للالغينوغي للرالمت للزوجين
وهاجروامنالقطاعبسببسوءالوضعفيلهوتلوفرعوامللالنملوواالزدهلاراالقتصلاديوالصلناعيفلي

الدولالمستقبلة .

ثالثا :األسباب الرئيسة الدافعة لظاهرة هجرة الخرجين:
جميعالدراساتوالبحوثالتيتناولتظاهرةالهجرةتجمععلىأنهذهالظلاهرةنتيجلةلتشلابك
جملةمناألسبابوالعواملالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةوسيتطرقالباحثإليها :
يرىبعضالعلماءفيتفسيرهملظاهرةالهجرةأناإلنساناليتخذالقلرارإالبعلدد ارسلة
حيث 

كافةالنواحيوالبدائلواالمتيازاتفيموطنهاألصليوالمناطقالتييفكرفيالهجرةإليهاوحينئذيتخذ
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قرارهبموضوعالهجرة,حيثتلعلبالعوامللاالقتصلاديةهنلااألهميلةاألوللىفليتحريلكموجلاتالهجلرة
فليالعللالموتلتمبالطريقللةالطوعيللة.أملاالللدوافعالسياسليةللهجلرةفهلليتلتمبالطريقللةالجبريلةالقسلريةفللي
الغالب(القصيفي )558:1990,
 -1العوامل االقتصادية:
العواملللاالقتصللاديةتلع لبدو اًرهام لاًفلليالتشللجيععلللىالهج لرةبغيللةتحقيللقمس ل توىمعيشللي

جي للد,فالتب للاينواض للحف لليالمس للتوىاالقتص للاديب للينال للدولاألموال للدولالمس للتقبلةيخل للقاله للوةب للين
الطل لرفين,ويك للونمش للجعاًللهجل لرةإل للىال للدولالت للييك للوناقتص للادهامتق للدماوه للوعام لللط للردبالنس للبة

لخرجينا( .)Gordon .H. Hanson.2006.p32

ومنالعواملاالقتصاديةالكامنةوراءالهجرة,طريقةالتعامللالبيروقراطيلةملنجانلبالحكوملة

إزاءالخ لريجينالجللامعيينالجللددفلليالمؤسسللاتالحكوميللةوالقطللاعالخللالنتيجللةانخفللاضوضللعف

األجللوروالرواتللبفلليالوظللائفإنوجللدت,وقل لةفللرلالعملللوزيللادةالطلللبعليهللاوارتفللاعاألسللعار
للالمتواصلل,وتطلويركفلاءاتالبحلثالعلمليكلهلا

وتكاليفالمعيشةونقلفيتلوفيرإمكانيلاتالتأهي

عواملتسهمفيطردالخريجينللخارج(نصيرة .)153:2001,

وهذاممايؤكدهالقصير()2008مثلتوقعالحصولعلىوظيفةمالئمةوتوفرفلرلأفضلل

لزيللادةالللدخلالمللادي,ووجللودفللرلتعليمي لةلألطفللال,والم ارفللقوالخللدماتوالمرتبللاتالمرتفعللةوفللرل
التعليمالواسعةواألجواءالعلميةالمالئمة(ابوناهيه .)22:2016,

حيللثيشلليرمركللزاإلحصللاءالفلسللطينيلعللام))2015مإلللىأنسللببرغبللةالشللبابمللنالفئلة

العمريللة()29-15سللنةفلليالهج لرة,كانللتاألسللباباالقتصللاديةالمتعلقللةبتحسللينالظللروفالمعيشللية,
وعللدمت للوفرفللرلالعم لللبواقللع40.3%لتحس للينظللروفالمعيش للة15.1%,لعللدموج للودفللرلعم للل

(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني .)89:2016,

لةوالفقللرفلليصللفوفالخ لريجينهللوالللدافعاألبللرزفلليهج لرة
ويــري الباحــث:أنانتشللارالبطالل 
الشللبابللخللارج,واألسللباباالقتصللاديةتنللدرجتحللتالحاجللاتالبيولوجيللة,والتلليتحتلللالمرتبللةاألوللى
فيهرمماسلو,فنتيجةغيابالتخطيطالتربوي,وعدمربطالنظامالتربويوالتعليميبخططالتنميةفي

المجتمعواحتياجاتالسوقالمحليةيجعللالنظلامالتعليملييوللدفائضلاًفليبعلضالتخصصلاتوعجل اًز
فلليتخصصللاتفللالتسللتطيعالمؤسسللاتاسللتيعابالخ لريجينبكفللاءة,ونجللاحفيهللاجرالخ لريجينإلللى

البلداناألكثرقدرةًعلىذلك .
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 -2العوامل السياسية:
فالعواملالسياسيةلهاتأثيرهاالمباشرفيالهجرةالخارجية,فالحربوالصراعاتاألهلية,وعدم

االسللتقرارالسياسلليتللأتيفلليمقدم لةاألسللباب,وأهمهللااالضللطهادالسياسلليومللايتعللرضلللهالف لردأو
الجماعةمنتعسفوقهرمنقوىمتسلطةمتجبرةتقومبقمعكلملنتشلكفليوالئهلملهلا(نصلراهلل,
)37:2005وتع للدالح للروبوالصل لراعاتالداخلي للةعل للىت للولىالس لللطةم للنالعوام لللالدافع للةوالط للاردة

للهجرة .

فعللدماالس للتقرارالسياس لليف لليبع للضال للدولت للدفعاألفللرادللهجللرةنتيج للةانع للدامحري للاتالفك للر

والمش للاركةالسياس لليةف للياتخ للاذالقل لرارالسياس لليحي للثت للدفعب للالكثيرم للنأص للحابالكف للاءاتالعلمي للة
والمثقفللينإلللىتللركالللبالدوالبحللثعللنمتللنفسللتعبيللرعللنآرائهللمبحري لة,مللعاألخللذبعلليناالعتبللار
انعكاساالضطراباتالسياسيةوالقلقالداخليعلىاألوضاعاالقتصادية(جمعة ,)21:2010,وتدخل

الللدولالعظمللىفلليشللئونبعللضالللدولالناميللةم لنخللاللفللرضعليهللاعقوبللاتاقتصللاديةوسياسللية
وعسكريةيكونسبباًأساسياًفيبروزظاهرةالهجرةالخارجية(.الفيل)42:2000,وهلذاملاحصللفلي

السنواتاألخيرةفيقطاعغزةمنخاللالح روبالتيتشنوتلدخلبعلضاللدولفليالشلئونالداخليلة

أدىإلىهجرةمئاتالخريجينإلىالدولالمجاورة .

لوةوالفسل للادوالمحسل للوبيةوالواسل للطةفل لليصل للفوفالسل لللطةالحاكمل للة,وتسل للليم
إنانتشل للارالرشل ل 

المناصللبلللذوىالقربللةووضللعالرجلللغيللرالمناسللبفلليالمكللانالمناسللب,وضللعفوتقييللدالحريللات

ابالرفضوعدماالقتناعبأوضاعهم(..زرنهجى )2006,
العامةومحاصرتهايثيرلدىالخريجينشعور 
حيللثأشللارمركللزاإلحصللاءالفلسللطينيلعللام()2015مأنحللوالى7.5%مللنالشللبابيرجللع

ليةواألمنيلة,بينملا 2.7%ملنالشلبابيرجلعسلببرغبتله
سلببرغبتلهفليالهجلرةإللىالظلروفالسياس 
فيالهجرةإلىاالحتاللالصهيوني(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني .)89:2015,
ويـــرى الباحـــثأن للهعل للىال للرغمأنالش للبابيرج للعس للببرغبت للهف لليالهجل لرةلألس للباباألمني للة
والسياسية,والتيتندرجتحتحاجلاتاألملانالتليتحتللالمرتبلةالثانيلةملنتسلسللهلرمماسللوإالأن

السللببال لرئيسفلليتللدهوراألوضللاعهللواالحللتاللالصللهيونيمللنخ لاللقيامللةبللثالثحللروبعلللى
القطاع,إضافةإلىالحصارالمحكموالمفروضعلينامنعشرةسنواتوانقطاعالتيارالكهربائي,كلل
لوتروخوفلاعللىالمسلتقبلفلجلأالشلبابللهجلرةبعلدأنيلئسوهلويبحلثعلن
هذاشكلقلقلاواحباطلاوت ا

االستقرار .
 -3العوامل االجتماعية والنفسية:
أمابالنسبةللعواملاالجتماعيةوالنفسيةفهيالتقلأهميةعنالعواملالسابقة,ودرجةتأثيرها

الط للاردةأوالج للاذبف لليالهجل لرةوم للنأهمه للاالنظل لرةاالجتماعي للةللعم لللحي للثتح للددالق لليموالع للادات
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أثرهم
االجتماعيةالنظرةإلىبعضاألعمالفيالمهجلربحيلثيبتعلدعنهلااألفلرادأويتقبلونهلاحسلبتل 

بهذهالقيمأوتلك,لهذافإنالهجرةفيالمجتمعاتالناميةتتحددتبعاًلذلك(الراويل .)47

فزيادهالكثافةالسكانية,وعدمالتالؤمواالنسجامواالنفكاكعنالمجتملعبسلببالبلؤسوالبطاللة

والفقربسببالظروفالمعيشليةالسليئةمثللالخالفلاتالعائليلة,وتلدهورالقليماالجتماعيلةالسلائدةكلهلا
عواملتدفعاألفرادللهجرة(تقريراألممالمتحده .)3:2002,

لارنفسليةواجتماعيلةللهجلرةملنخلاللتصلوراتوذكريلاتممزوجلة
ويري الباحـث:أنهنلاكآث اً

بالرضاواألسفمعاوالشعوربعدماالستقرار,وفقلدانالثقلةبلالنفسوالحيلرةواالكتئلاببسلببالبعلدعلن

األهلوالوطن .

 -4العوامل الثقافية والبيئية:
إنالمشكلةالثقافيةفيمجتمعنامتعددةالجوانبوعميقةالجذور,ناشئةعلنتنلاقضوتعلارض

المصالحواألهداف,ولهاتأثيراتكبيرةوسللبيةعللىالمجتملع ,وبخاصلةفليصلفوفالشلبابملنهم,إذ
تدفعبهمإلىالتحريعنالجديدوالحديثوالمنعيللروحوالعقلبعيداًعلنأوطلانهمللذلكنجلدصلراعاً

بينالثقافةالجديدة,والثقافةالمحافظةبعاداتوتقاليدمعينة(نصيرة .)156:2011,

فصلللورةالنجل للاحاالجتمل للاعيالتل لليتبل للديهاوسل للائلاإلعل للالمعل للنالمجتمل للعالغربل لليمل للنخل للالل
لعالتواص لللاالجتم للاعيالمنتشل لرةف لليص للفوفالش للبابوالت لليتص لللم للن
الفض للائياتواإلنترن للتومواق ل 
المهاجرينيجعلالكثيرمنلشبابيبنىأفكارهونظريتهعنالهجرة .

( )Gordon H.Hanson.2006.p34

فضعف أوانعدامالقدرةعلىاستيعابالخريجينالذينيجدونأنفسهمأملاعلاطلينعلنالعملل

الًيناسلباختصاصللاتهموتبليند ارسللةشلابان)(Shapaأنالخلريجينهلاجروابللدانهم
أواليجلدونعمل 

األصليةبسببالصعوباتاالجتماعيةوالمعنوية(معمريه .)75:2005,

ثمتأتيعواملجذبعائليةوتسمىالهجرةمنأجلالهجرةحيثيعدوجوداألقرباءوالمعارف

فلليالقطللرالمقصللودمللنالعواملللالمللؤثرةفلليعمليلةالهجلرة,إناسللتقراراألقربللاءفلليالخللارجواتصللالهم
بللذويهميسللاعدفللينقلللصللورةعللنالحيللاةفلليتلللكالبلللدانمللنحيللثفللرلالعملللالمتاحللة ومسللتوى

الرفاهيةومايتمتعبهالفردمنالحرياتاألساسيةواالجتماعيةوالدينيةلذايشجعالبعضعلىالهجرة .
(اسود )5:2001,
ويـــــرى الباحـــــث:أنالمه ل للاجرينيتل ل لأث روابالجوان ل للباالجتماعي ل للة,نتيج ل للةتعرض ل للهمللض ل للغوط

والصللدماتالبيئيللةوالثقافيللةفلليالخللارج,فتولللدلللدىالمهللاجرينأنمللاطسلللوكيةجديللدة,واضللطرابفللي
قيمهمواتجاهاتهماألصلية .
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 -5االحتالل اإلسرائيلي:

فل للاالحتاللالصل للهيونيلأل ارضل لليالفلسل للطينيةيعل للدمل للنأهل للمالعوامل لللالمل للؤثرةوالدافعل للةلهج ل لرة

الفلسطينيينخارجديارهموممتلكاتهموأراضيهم,والهجرةحلمإسرائيليكبيرتسعىإسرائيلإللىإنجاحله
وتفعليهبكلالسبلالتيأمامهاكيتخفضعددالفلسطينيين(القاسم.)22:2008

وأك للدتمص للادرإسل لرائيليةف لليتشل لرينالث للاني/ن للوفمبرع للام()2013م,إنحكوم للةاالح للتالل

اإلسرائيليخصصتنحوملياردوالرالستخدامهافليتشلجيعالفلسلطينيينعللىالهجلرةعبلراسلتغالل
أوضلاعهماالقتصلاديةالصلعبةورغبلةبعضللهمفليالهجلرةملناإلذاللوالقهللراللذييعيشلونهيوميلامللن
جراءممارساتاالحتالل.

فاالحتاللاإلسرائيلييسهمبشكلكبيرفيتعقيداألوضاعاالقتصلاديةوالسياسليةواالجتماعيلة

فياألراضيالفلسطينية,منخاللقياملهبثالثلةحلروب,وعشلرةسلنواتملنالحصلارالمفلروضعللى

قطلاعغلزة,وحاللةاالنقسللاماللذيألقلىبظالللهالثقيلللةعللىاألوضللاعفليالقطللاعمملاترتللبعللىذلللك
لةوالفتلكبقاعدتلهاإلنتاجيلة,مملاجعللوضلعهماالقتصلاديأكثلرسلوءاً
إلحاقدمارهائلبالبنيلةالتحتي 
مماكانعليهلعقدينسابقين(االونكتاد .)11:2015,
إنمؤسسللاتناوجمعياتنللاوأحزابنللاالتعطللىموضللوعالهج لرةأهميللةخاص لةفلليبرامجهللاوآليللات

عملها,كمااليطرحهلذاالموضلوععللىجلدولأعمالهلا,وهلواليحلوزعللىاهتماملاتهمبصلورةكبيلرة

وواضحة,معأنالسياسةاإلسرائيليةتعطىموضوعهجرةاليهودكللجهودهلاواهتماماتهلا,وترصلدلله
ميزانيلاتخاصلةوكبيلرة.كملاتعمللالحكوملةاإلسلرائيليةعللىتفريلغاأل ارضليالفلسلطينيةملنالسلكان,
وتضيقالخناقعليهم,كييهاجرواحتىتقولأرضفلسطين,أرضبالشعب,وحتىتضعفالعامل

يقلقهاكثيرويؤثرسلباًفيكيانهاالصهيوني(القاسم .)25:2008,
ا
الديمغرافيالفلسطينيالذي

ويري الباحث:منالمفتلرضأنتعمللكللالمؤسسلاتالفلسلطينيةعللىعلدمتشلجيعهجلرةأي

فلسطينيإلىخارجأراضيالسلطةمهماكلانمسلتواهالعلملي,بكللالوسلائلالمتاحلةوالممكنلة,وتعملل
علىتثبيتوجودهفيمنزلهوقريتهومدينته,وتساعدهعللىتلوفيرفرصلةعمللمناسلبةكلييعلييملن
خاللهاعلىنحومناسب .

رابعا :تصنيفات ظاهرة الهجرة:

 -1يمكن تصنيف الهجرة من حيث المسببات إلى ثالثة أنواع وهما:

الهجرة القسرية )اإلجبارية) :

وهللذاالنللوعيشلليرإلللىإجبللارالسلللطاتلللبعضاألف لرادأوالجماعللاتعلللىالهج لرةمللنمنطق لة

معينةأوإخالئها,ويطلقعلىهذاالنوعالتهجيرأواالخالء,ويسمىبالهجرةاإلجباريةالسلبية .

(نصيرة )145:2011,
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وهللذامللاينطبللقعل لىتهجيللرآالفالفلسللطينيينمللنوطللنهمإلللىخللارجفلسللطينبعللدأحللداث

ليمورس للتعل لليهمم للنقب لللعص للابات
()1948مبس للببتعرض للهم البش للعص للورالقت لللوالتنكي لللالت ل ُ
الهاجاناهالصهيونية .

الهجرة االضطرارية :


ها,قاهرةتجعلاألفراد

والتيتتمبسببوجودظروفاقتصاديةأواجتماعيةأوسياسيةأوغير

مضطرينإلىالهجرة(عبدالفتاح .)102:1985,

ويمكنالقولأنهذاالنوعنلجأإليهفياآلونةاألخيرةنتيجةالحروبالصهيونيةالمتكررةعلى
قطاعغزة .
الهجرة اإلرادية (الطوعية ,االختيارية) :
وهللىالنللوعالللذىيح لددالف لردفيللهق لرارهباالنتقللالمللنمكللانإلللىآخللر,دونضللغطأوإجبللار
وتسمىالهجرةاإليجابية(محمودعوده .)5:1975,
وهذاالنوعمنالهجلرةاإلراديلةالطوعيلةهلواللذيينطبلقعللىالخلريجينالجلامعيينفليقطلاع

غزة,وهومحلدراسةواهتمامالباحثفيالدراسةالحالية .

 -2أما من حيث شرعيتها وقانونيتها فيمكن تصنيف إلى نوعين وهما:
الهجرة المشروعة:
وهىالهجرةالتيتتممنبلدإلىآخروبموافقةالبلدينعللىقيلامالمهلاجربعمليلةاالنتقلالملن

موطن للهاألص للليإل للىالبل للدالمسل لتقبلأوأنالقل لوانينواألنظم للةتس للمحللمه للاجرينبالق للدومإليه للاوف للق

إجراءاتهاواحتياجاتهافتمنحلهمتأشيراتدخولنظاميةلمنترغبباستقبالهم(خوري .)154:2002,
الهجرة غير الشرعية:

والللذىيللدلمعناهللاعلللىمخالفلةالقلوانينواألنظمللةوالتشلريعاتالمعمللولبهللافلليتنظلليمدخللول

الرعايلااألجانللبإلللىاألقللاليمالسللياديةلدوللةمللافللالهجرةغيللرالشللرعيةهليكلللحركللةللفللردأولجماعللة
العابرةللحدودخارجمايسمحبهالقانون(رشيد .)10:2012,
ويــرى الباحــث:أنللهفلليالسللنواتاألخي لرةتنامللتظللاهرةالهجللرةغيللرالشللرعيةفلليقطللاعغ لزة,
لييكريملةفليظللالظلروفالصلعبةنتيجلةاشلتدادالحصلاروالعلدوان

وذلكبهدفالبحثعنسلبلع

اإلسرائيليوحالةاالنقسامالفلسطينيالذىأضاعفرلاألمللدىالشباب .

ويؤكـــد الباحـــث:م للنح للقالش للبابالفلس للطينيالبح للثع للنف للرلعم لللأوع للييكل لريمم للن
الناحيتيناالجتماعيةواالقتصادية,ولكنضرورةاتباعالطرقالرسميةوالقانونيلةالسلليمة,والتليتحفلظ
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كرامتللهوحياتلله,وتمنللعوقللوعهمضللحايابللينأيللدىتجللاروعصللاباتالهج لرةغيللرالشللرعية,حيللثإن

لةوالمجتمعي للةوالق للوىالوطني للةتُع للد
الس للك وتع للنالهجل لرةغي للرالش للرعيةم للنقب لللالمؤسس للاتالحكومي ل 
مشاركةسلبيةفيها .

خامس ا :تعقيبعام على متغير االتجاه نحو الهجرة :
إنهجرةالخريجينالجامعيينمنقطاعغزةنتيجةحتميةمنطقيةمتعددةاألبعاد,فقدتحكمت

فيهل للاعوامل لللإقليميل للةوعالميل للةعديل للدة,بل للدءابل للالظروفالتاريخيل للةلفلسل للطينكاالسل للتعمارالبريطل للاني,
واالحللتاللالصللهيونيلفلسللطين,وللواقللعالمريللربمختلللفظروفللهومعطياتللهج لراءأخطللاءالحكومللات
المتعاقبللة,والص لراعاتالحزبيللةعلللىالسلللطةوالحللروباإلس لرائيليةالمتتاليللةاألخي لرةعلللىقطللاعغ لزة,
الًإلللىاألسللباباالقتصللاديةواالجتماعيللةوالسياسلليةوالثقافيللة,كلهللاعواملللتشللكلمشللكالت
ووص لو
أثرفللي
وعقبللاتحياتيللةيتعللرضلهللااألف لراديومي لاً,خاصللةفئللةالخ لريجينكونه لااألكثللرحساسلليةوت ل اً

مجتمعنا,نظراألنهمفيمرحلةعمريلةتتطللبالبلدءفليبنلاءمسلتقبلهماللوظيفيوالشخصليواألسلري,
,وأملامتللكالعقبلاتيلجلأالخريجلونإللىالبحلثعلن
وهذهالفئةمنالخلريجينتُعلدعملادبنلاءالمجتملع 

مستوىمعيشيأفضلخارجقطاعغزةبمايتناسبمعطموحهموامكاناتهم .

وبعللداطللالعالباحللثعلللىأوضللاعالخ لريجينمللنخللاللالتعاملللمعهللمأثنللاءتطبيللقأدوات
الد ارسللةالحللظأنهللميعللانونأشللدالمعانللاةمللنبطالللةوفقللروحصللارواغللالقوانقطللاعالتيللارالكهربللائي
الً,ويفتقلرونإللىأبسلطمقوملاتالحيلاة,
الًوالأمل 
وانقسامفلسلطيني,وعلدوانإسلرائيلي,فلاليجلدونعمل 

الًللعملللفلليمجللاالتهم,فاصللبحوايفترشللوناألرض
ه لؤالءالشللبابالجللامعيونالمثقف لونلللميجللدواسللبي 
بالخضرواتوالحمضياتفيالطرقات ومنهممنيتعاطونالمخدراتواألترمال,جعلتهمالظروفأكبر

منسنهممثلالشيوخالكهولأصابهمالهمواليأسوالحزن,فاليجدالخريجونسوىالتقليللملنشلأنهم
والوعودوالعهودالكاذبةوشعاراتكالميةغيرمقنعةوغيرمرضية,فيلرونكللشلبابالعلالميسلتمعون

بالحياةإالهموحدهميخشونالموتبسببالح روبالتليالتتوقلف,وملاينلتجعنهلاملندملارأيضلاً,

لماذاشبابنايصنعونالموت,واليصنعونالحياةمثلباقيالشبابفيمختلفاألوطان .

مواصلللةالللتعلم,وكسللبمزيللداًمللنالعلللموالمعرفللةالجديللدة
فللليسعيبلاًمغللادرةالللوطنمللنأجللل 

التواصلللمللعالثقافللاتاألخللرى,أومللنأجلللتحسلليناألوضللاعاالقتصللاديةمللنخللاللالعمللل,ولكللن
و 
العيبفيأنالخريجالجامعييحملشهادهجامعيةوربملاد ارسلاتعليلاتجعللمنلهكفلاءةعلميلةيفكلر

الًفلليبللالدهبسللببفقللدانمللا
فلليالهج لرة,ألن لهيعللرفمسللبقاًأن لااليسللتطيعأنيحقللقطموحاتللهمسللتقب 
يحلمبهأويرجوهلنفسهولتأهيلهالعلميبالحصولعلىفرصةعملفيمجالتخصصه,وعليهييأس

مجتمعهويستسلمللهجرة .

أويفقدالثقةفينفسه و
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ويتضحمنخاللعرضماسبقأنهجرةالخريجينترتبطمنناحيةبعواملطردملنقطلاع

غل لزةبس للببالظ للروفاالقتص للاديةواالجتماعي للةوالثقافي للةوم للنجه للةأخ للرىبعوام لللج للذبم للنال للدول
المسلللتقبلةلشلللبابنا,حيلللثتعتبل للرالهج ل لرةبمثابل للةالحل لللالوسل لليطفللليتحقيل للقالت ل لوازنالنفسللليوالتكيل للف

الًمؤقت لاًلمواجهللةأوضللاع
االجتمللاعيفلليجوانللبالحيللاةالمختلفللة,فبعللدأنكانللتالهج لرةالخارجيللةح ل 

أغلبهااقتصاديةوسياسية,أصلبحتاألنوضلعايتسلببفليالعديلدملنالمشلكالتالتلينواجههلاوهلي
هجل لرةالش للباب وبخاصل لةالخريجل ل ونالج للامعي ونال للذينيعتب للرونم للنالكف للاءاتالعلمي للة,والت للييج للب

استيعابهاوذلكبالوقوفعلىأسبابهجرتهمووضعالحلولالمناسبةللحدمنها .

لذلكيجباالهتمامبشريحةالشباب,والنظرلهمعلىأنهمكنلزيسلتغل,وايقلافنزيلفالهجلرة

والتخفيفمنحدتهايتطلبإرادةوطنيةوفصائليةتحرلعلىتغييرهذاالواقع,وتأخذبأسبابتطوره

وتقدم لله,وتض للمنالحريل لةالفردي للةوالجماعي للةف لليظ لللحي للاةتس للودهاالعدال للةاالجتماعي للةوالديمقراطي للة
ارواألمللنوالطمأنينللةوصللونحقللوقالخلريجين,واعطللاءهمدورهللمالفاعللل
والتعدديللةالسياسللية,واالسللتقر 
أحالمهموأهدافهمالتيتعتذرعليهمتحقيقهلا,

فيالعمليةالتنمويةوالمجتمعية,حتىيحققواطموحاتهمو
وعليلةتلنخفضالمعانلاةوتقللاالتجاهلاتنحلوالهجلرة,ويسلتقرالخلريجفليوطنله,ويعلودالمهلاجرإللى

بلدهليساهمواجميعاًمنخاللاستثماراتهمفيتحقيقتنميةالمجتمعوازدهاره .
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الفصل الثالث
الدراســات الســـابقة
 مقدمة:



 أوالً :دراسات متعلقة بمستوى الطموح.
 ثانياً :دراسات متعلقة بقلق المستقبل.
 ثالثاً :دراسات متعلقة باالغتراب النفسي.
 رابعاً :دراسات متعلقة باالتجاه نحو الهجرة.
 خامساً :تعقيب عام على الدراسات السابقة.
 سادساً :فروض الدراسة.






الفصل الثالث
الدراســات الســـابقة
مقدمة:
لقللدازداداهتمللامالبللاحثينفلليالسللنواتاألخيلرةبد ارسللةاالتجللاهنحللوالهجلرةحيللثتناولوهللامللن

زوايامتعددةومختلفة,ويتضحللباحثملنخلاللمراجعلةالد ارسلاتوالبحلوثالسلابقةالتليأجريلتفلي
هللذاالسللياقأنهللالللمتتطللرقللبيئللةالفلسللطينية,حيللثسلليعرضالباحللثمجموعللةمللنالد ارسللاتالسللابقة

(العربية–االجنبية)ح ولمتغيلراتالد ارسلة,وسليق ومالباحلثبتقسليمتللكالد ارسلاتإللىأربعلةمحلاور,
وسيتمعرضهاحسبالتسلسلالزمنيمنالحديثإلىالقلديم,وملنثلمسليعقبعللىالد ارسلاتالسلابقة
وسيختمالباحثهذاالفصلبعرضفروضالدراسة .

المحور األول :دراسات تناولت مستوى الطموح:
.1

دراسة فراج ومحمود (:)2016
هدفتإلىدراسةقلقالمستقبل ,ومستوىالطموحوحباالستطالعلدىطلبةكليلةالتربيلةملن

مسللتوياتاجتماعيللةواقتصللاديةوثقافيللةمختلفللة,واسللتخدمالباحثللانمقيللاسقلللقالمسللتقبلإعللدادزينللب
شقير ومقياسمستوىالطموحلدىالملراهقينوالشلبابإعلدادآملالعبلدالسلميعمليجليأباظلة ومقيلاس
ح للباالس للتطالعإع للدادالب للاحثين ,وتكون للتالعين للةالد ارس للة()232طال للبوطالب للةبكلي للةالتربي للةم للن

أقسللامهااألدبيللةوالعلميللةواسللتخدمالباحثللاناألسللاليباإلحصللائيةالتاليللة:تحليلللالتبللاينثنللائياالتجللاه
يوأبللرز
مربللعإيتللامعاملللارتبللاطبيرسللونمعاملللالف لاكرونبللاخالمتوسللطالحسللابيواالنح لرافالمعيللار 
لتوىالطملوحللدى
نتائجالدراسة:وجودعالقلةارتباطيلةعكسليةوداللةإحصلائيةبلينقللقالمسلتقبلومس 

طلبللةكليللةالتربيللةوجللودعالقللةارتباطيلةعكسلليةودالللةإحصللائيةبللينقلللقالمسللتقبلوحللباالسللتطالع

للدىطلبللةكليلةالتربيللة وتوجللدفلروقذاتداللللةفليقلللقالمسللتقبلتبعلاالخللتالففليالمسللتوىالثقللافي
واالقتصاديواالجتماعيوالجنسلصالحالذكور .
.2

دراسة نسيمة (:)2014
هللدفتالد ارسللةالحاليللةبالرضللاعللنالتخصلللالد ارسللي,وعالقتللهبالدافعيللةلإلنجللاز ومسللتوى

الطمللوحلللدىالطلبللةالج للامعيينبللالجزائر,واسللتخدمتالباحثللةالم للنهجالوصللفيالتحليلللياالرتب للاطي,
وباإلضللافةإلللىاالسللتعانةبللالمنهجالمقللارنوأجريللتالد ارسللةعل لىعين لةمللن()224طالللبوطالبللةتللم
اختيلارهمبطريقلةعمديلة,واسلتخدمتاألدواتالتاليلة:اسلتبانةالرضلاعلنالتخصللالد ارسليالمصلمم

مللنقبلللالباحث للة,واختبللارالدافعيللةلإلنج للازلفللاروقموسل لى,واسللتبيانمسللتوىالطم للوحلكاميليللاعب للد

الفتاح,وتوصلتالنتائجإلىالكشفعنالعالقةبينمستوىالطملوحوالرضلاعلنالتخصللالد ارسلي
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ل للدىالطلبل للةالجلللامعيين,والكش للفعلللنالف ل لروقفللليمس للتوىالطم للوحب للينالطلب للةفللليضلللوءبعلللض
المتغيرات .

.3

دراسة المصري (: )2011
لتوىالطملوح
هدفتالدراسةإلىمعرفةالعالقةبلينقللقالمسلتقبل,وكلالملنفاعليلةاللذاتومس 

األكللاديميلللديعينللةمللنطلب للةجامعللةاألزهللربغ لزة,واس للتخدمتالباحثللةالمللنهجالوصللفيالتحليل للي
وتكونللتعينللةالد ارسللةمللن()626طالب لاًوطالبللةوقامللتالباحثللةبتطبيللقمقيللاسفاعلي لةالللذاتومقيللاس

الطموحواستخدمتاألسلاليباإلحصلائيةالتاليلة:اختبلار"ت"وتحليللالتبلاينالثنلائي,ومعامللارتبلاط
بيرسونوقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:وجودفروقدالةإحصائيةللجنسعلىفاعليةاللذات

لصللالحالللذكور,عللدموجللودفللروقتُعللزىلمتغي لراتالتحصلليلاألكللاديميعل لىمسللتوىالطمللوح و يوجللد
فروقذاتدالةإحصائيةفيالجنس(:ذكور-إناث)علىالدرجلةالكليلةلمقيلاسمسلتوىالطملوحللدى
عينللهالد ارسللة,ولقللدكانللتالف لروقلصللالحالللذكور,ووجللودفللروقدالللةإحصللائيةبللينمنخفضلليقلللق
المستقبلومرتفعليقللقالمسلتقبلعللىالدرجلةالكليلةلمقيلاسمسلتوىالطملوحللدىعينلةالد ارسلة,ولقلد

كانتالفروقلصالحمنخفضيقلقالمستقبل .
.4

دراسة قاسم ( :)2010
هدفتهذهالدراسةالحاليةإللىتحديلدالعالقلةبلينمسلتوىالطملوحوتقلديراللذاتللدىطالبلات

الد ارسللاتالعليللافلليمختلللفالتخصصللات,وتكونللتعينللةالد ارسللة()100طالبللةمللنطالبللاتبعللض
الكلياتبجامعةالملكعبدالعزيزتختارهمالباحثةعلىأنيكونقلائمينبالد ارسلةفليمرحللةالد ارسلات

العليللابكليللاتالجامعللةوتوصلللتالد ارسللةإلللىثبللاتدرجللةمقيللاسمسللتوىالطمللوح:ثللمحسللابمعامللل
ثباتالمقياسوذلكبتطبيقالمقياسعلىعينةاستطالعيةلحسابمعاملثباتالمقيلاس0.72وهلي

درجللةعاليللةمللنالثبللات,ثبللاتدرجللاتمقيللاستقللديرالللذات:ثللمحسللابمعاملللثبللاتالمقيللاسوذلللك
بتطبيللقالمقيللاسعللىعينللةاسللتطالعيةلحسللابمعاملللالثبللاتباسللتخداممعاملللالفلاكرونبللاخ,وكللان

معاملللثبللاتاالختيللار0.69وهلليدرجللةعاليللةمللنالثبللاتوتفتللرضالد ارسللةالحاليللةأنتوجللدعالقللة
ارتباطيهدالةبينمستوىالطموحوتقديرالذاتلدىطالباتالدراساتالعليا .
.5

دراسة نيميس وأخرون :)2009( Niemiec.et.al
هللدفتهللذهالد ارس للةإلللىمعرف للةأثللرالطم للوحالللداخليوالخللارجيعلل لىاألف لرادم للابعللدالحي للاة

الجامعيةوتكونلتعينلةالد ارسلةملن()240فلردا,بواقلع()84ذكلر()156أنثلىملناألفلرادالخ لريجين
الجامعينواستخدمتالدراسةمقايسياسروريلان()2001للطملوحولقلدأظهلرتالد ارسلاتأنالطملوح

ال للداخليمل لرتبطبش للكلإيج للابيبالحاج للاتالنفس للية,عل لليعك للسالطم للوحالخ للارجي,وك للذلكالطم للوح
الداخليالمرتبطبشكلإيجابيبالصحةالنفسيةعلىعكسالطموحالخلارجي,وكلذلكالطملوحاللداخلي
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لهعالقةإيجابيةبالحاجاتالنفسيةاألساسيةحيثإنالطموحبأشكالهكانلهارتباطسلبيأوإيجابي
بالصحةالنفسيةلألفرادالخرجين .

.6

دراسة المشيخي(:)2009
هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفإلىالعالقةبينقلقالمستقبل,وفاعليةالذاتمستوىالطملوح,

وقللداسللتخدمالباحللثالمللنهجالوصللفيعللىعينللةمللنطلبللةكليتلليالعلللومواآلدابفلليجامعللةالطللائف

بلغت()720طالببواقع(400طاللبو320طالبلة)عبلراسلتخداممقلاييسالطملوح(معلوضوعبلد
لتوىالطمللوح
العظليم)2005حيلثدللتأبلرزالنتلائجإللىوجلودعالقلةسلالبةبلينقللقالمسلتقبل,ومس 
فيحينوجدتعالقةموجبةبينفعاليةالذات ,ومستوىالطموحكماتوصلتإلىأنهناكفروقاًبين

متوسللطاتدرجللاتالطللالبمرتفعلليومنخفضلليمسللتوىالطمللوحلصللالحمنخفضلليمسللتوىالطمللوح,
وك للذلكوج للودف للروقب للينمتوس للطاتدرج للاتالط للالبكليت للياآلدابوالعل للومتبعل لاًللتخص لللوالس للنة

الد ارسلليةلصللالحطللالبكليللةالعل لومباإلضللافةإلللىأنللهيمكللنالتنبللؤبقلللقالمسللتقبلفلليضللوءفاعلي لة
الذات ومستوىالطموح .
.7

دراسة بركات (:)2008
هلدفتهلذهالد ارسلةإللىمعرفللةعالقلةمفهلوماللذاتبمسلتوىالطمللوحللدىطلبلةجامعلةالقللدس

المفتوحللةفلليضللوءبعللضالمتغي لرات,والمتغي لراتالتللياسللتخدمهاالباحللثهللي:الجللنس,التخصللل,

التحصليلاألكللاديمي,وبلغللتعينللةالد ارسللة()378طالبلاًوطالبللةملتحقللينبالد ارسللةفلليجامعللةالقللدس

المفتوحللةفلليالمنللاطقالتعليميللةالتاليللة(نللابلس,طللولكرم,جنللين,قلقيليللةسلللفيت)وكانللتأبللرزنتللائج
الد ارسللة:هلليأنمسللتوىمفهللومالللذات ومسللتوىالطمللوحلللدىطلبللةالجامعللةكمللابينللتالنتللائجوجللود

فللروقدالللةإحصللائيةفلليدرجللاتالطللالبعل لىمقيللاسمفهللومالللذات ,ومسللتوىالطمللوحتبعللالمتغيللر
التحصلليلالد ارسلليلصللالحفئللةالطللالبذويالتحصلليلالمرتفللع,وعللدموجللودفللروقجوهريللةفلليهللذه
الدراجاتتبعاًلمتغيراتالجنسوالتخصل .

.8

دراسة شبير (:)2005
هدفتالدراسةإلىدراسةمستوىالطموحوعالقتهبمستوىالذكاءلدىطلبةالجامعةاإلسالمية

بغزةكماهدفتالدراسةإلىالتعرفإلىالعالقةبينمستوىالطموحوالمستوىاالجتماعيواالقتصادي
وبعل للضالمتغي ل لراتالديموغرافيل للة,وتكونل للتعينل للةالد ارسل للةمل للن()370طالبل للةوطالل للبمل للنالجامعل للة

اإلسللالميةبغ لزةفلليالفصلللالد ارسلليالثللانيللعللام()2005-2004واسللتخدمالباحللثثللالثمقللاييس

للوصولإلىالنتائج,وهىمقياسالمستوىاالقتصاديواالجتماعيمنإعدادالباحثومقياسمستوى

الطمللوحمللنإعللدادكاميليللاعبللدالفتللاحاختبللارالللذكاءالمتعللدد(تعريللبالللديري)وقللدتوصلللالباحللثفللي
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نتائجد ارسلتهإللىأنلهيوجلدمسلتوىمرتفلعلللذكاءوالطملوحللدىطلبلةالجامعلةاإلسلالميةكملاتوصللت

إلىوجودعالقةبينمستوىالطموحوالذكاءوالمستوىاالقتصاديواالجتماعيللطلبة .
.9

دراسة عبد العال(:)2004
هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةالفروقبيناإلناثوالذكورفيالتباينملعاللذاتغيلرالمرغوبلة

والعالقللةبللينالتبللاينمللعالللذاتالمتتاليللة,وبللينمتغيلراتالتنشللئةالوالديللة ومسللتوىالطمللوحلللدىطللالب

الجامعةوتكونتعينةالدراسةمن()235طالباًوطالبةملنجامعلةالقلاهرة,واسلتخدمالباحلثمقيلاس
تباينالذاتلهيبينوجلفيلقياسالتبلاينملعاللذاتغيلرالمرغلوبومقيلاسالتبلاينملعاللذاتالمتتاليلة

ترجمةوتقنينالباحثةواستمارةتقريرالحالةإعدادعالءاللدينالكفلافيواسلتبيانمسلتوىالطملوحإعلداد
كاميليلاعبلدالفتلاحوتوصللتالد ارسللةإللىالنتلائجالتاليلة:وجلودفللروقذاتدالللةإحصلائيةفليالتبللاين

مللعالللذاتالمتتاليللةبللينال لذكورواإلن لاثوالتوجللدفللروقدالللةإحصللائيةفلليالتبللاينمللعالللذاتغيللر
المرغوبةبينالجنسين,ويوجدارتباطموجببينالتباينمعالذاتالمثالية,وبينمستوىالطملوحللدى
طالبالجامعةويوجدارتباطسالببينالتباينمعالذاتغيرالمرغوبة,وبينمستوىالطموحوالتباين

مللعال لذاتالمثاليللةأكتللرتنبللؤبمسللتوىالطمللوحمقارنللةبالتبللاينمللعالللذاتغيللرالمرغللوبلللدىطللالب
الجامعة .

ثانيا  :الدراسات التي تناولت قلق المستقبل:
.1

دراسة علي (:)2015
هللدفتهللذهالد ارسللةالحاليللةإلللىالتعللرفعلللىالعالقللةبللينقلللقالمسللتقبلوالرضللاعللنالحيللاة,

والتعللرفإلللىالف لروقفلليمتغي لراتالد ارسللةبسللببمتغيللر(:العمللر,الحالللةاالجتماعيللة)وتكونللتعينللة
الد ارسللةمللن()545طالبللةمللنجامعللةنللورة,واسللتخدمتمقيللاسقلللقالمسللتقبللغالللبالمشلليخي2005
,2009ومقياسالرضاعنالحياةمجلديدسلوقي1998م.وجلاءتنتلائجالد ارسلةبوجلودعالقلةداللة

إحصللائياًبللينمسللتوىقلللقالمسللتقبلوبللينالرضللاعللنالحيللاة,كلمللاارتفعللتدرجللاتالرضللاعللنالحيللاة

وانخفضتدرجاتالمستقبل,ويمكنالتنبؤبالرضاعنالحياةمنمستوياتأبعادقللقالمسلتقبل,توجلد
ف للروقدال للةإحص للائياًف للي(:التفكي للرالس لللبياتج للاهقل للقالمس للتقبل,النظل لرةالس لللبيةللحي للاة,المظ للاهر
الجسمية)وفيالدرجةالكليةلمقياسقلقالمستقبللصالحالفئةالعمرية(أكثرمن21سنة) .

.2

دراسة الزواهرة (:)2014

هللدفتهللذهالد ارسللةللتعللرفإلللىالعالقللةبللينالصللالبةالنفسلليةوقلللقالمسللتقبل ,ومسللتوىالطمللوحلللدي
طلبللةجامعللةحائلللحيللثتكونللتعينللةالد ارسللةمللن()400طالللبوطالبللةواسللتخدمالباحللثمقيللاس

الصلالبةالنفسليةملنإعلدادمخيملر()2002ومقيلاسقللقالمسلتقبللشلقير()2005ومقيلاسمسللتوى
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الطمللوحللرفللاعي()2010وأظهللرتنتللائجالد ارسللةوجللودعالقللةبللينالصللالبةالنفسلليةوقلللقالمسللتقبل
وبللينمسللتوىالطمللوحلللدىطللالبجامعللةحائلللوكللذلكوجللودفللروقذاتداللللةبلليناسللتجاباتالطلبللة

علىالصالبةالنفسيةوقلقالمسلتقبلتُعلزىلمتغيلرالجلنسلصلالحاللذكوروجلودفلروقذاتدالللةفلي

مستوىالصالبةالنفسيةتُعزىلمتغيرالتخصلولصالحالتخصصاتالعلميلةوقللقالمسلتقبللصلالح
التخصصاتاألدبيةوكذلككشفتالدراسةعنوجودفروقبينالصالبةالنفسليةوقللقالمسلتقبلوبلين

مستوىالطموحلصالحالسنةالرابعة .
.3

دراسة المالكي (:)2012
هللدفتالد ارسللةإلللىالتعللرفعلللىقلللقالمسللتقبلواتخللاذالق لرارلللدىطللالبالجامعللة,ومعرف لة

العالق للةب للينقل للقالمس للتقبلواتخ للاذالقل لرارل للدىط للالبالجامع للةواس للتخدمالباح للثالم للنهجالوص للفي

التحليل للي ,وتكون للتعين للهالد ارس للةم للن()652طالب للاو()302طالب للةم للنالكلي للاتالجامعي للةباللي للث
واستخدمالباحثأدواتالدراسةوهلىمقيلاسقللقالمسلتقبلملنإعلدادعشلري()2004ومقيلاساتخلاذ

القرارملنإعلدادعبلدون()1979وتوصللتنتلائجالد ارسلة:أبلرزمظلاهرالقللقتتعللقفليالتفكيلرفلي
كيفيللةتحملللالمسللؤولياتوتبعللاتتكللويناألس لرة,والخللوفعلللىالصللحةوالخللوفمللنحللوثانحللالل
اجتماعيبسببالغزوالثقافيالغربيوماستكونعليهالقيماألخالقيةفيالغد,وتوجدفروقذاتدالة

إحصللائيةفلليدرجللاتالقلللقوفقللاللتخصللللصللالحالكليللاتاألدبيللة,وتبللينأنللهالتوجللدفللروقفللي

درجاتقلقالمستقبل,واتخاذالقراروفقاللجامعة .
.4

دراسة ِ
القرشي (:)2012
هدفتهذهالدراسةإلىالتحققملنوجلودعالقلةبليناللدافعلإلنجلازوقللقالمسلتقبلفليضلوء

لةواسلتخدم
بعضالمتغيراتوامكانيةالتنبؤبقلقالمستقبلمنخاللالدافعلإلنجازللدىطلالبالجامع 
الباحل ل للثمقيل ل للاسالل ل للدافعلإلنجل ل للازإعل ل للدادموس ل ل لى()1981ومقيل ل للاسقلل ل للقالمسل ل للتقبلمل ل للنإعل ل للداد

)والمتغيراتالتيتناولهاالتخصلالمستوىالدراسيوكانتعينلةالد ارسلة()300طاللب
شقير( 2005
منهم()150منالكلياتالعلميلةو()150طاللبملنالكليلاتالنظريلةبجامعلةأمالقلرىأملااألسلاليب
اإلحصائيةالتياستخدمهاهياختيار(ت)ومعامللارتبلاطبيرسلونوتحليللاالنحلدارالبسليط,وكانلت

أبللرزنتللائجالد ارسللةأنمسللتوىالللدافعلإلنجللازلللدىطللالبجامعللةأمالقللرىمللنعينللةالد ارسللةمتوسللط
وقلقالمسلتقبلمرتفلعوجلودعالقلةارتباطيلةإيجابيلةذاتدالللةإحصلائيةبليندرجلاتاللدافعلإلنجلاز,

ودرجللاتالقلللقيمكللنتنبللؤبقلللقالمسللتقبلمللنخللاللالللدافعلإلنجللازفكلمللازادالللدافعلإلنجللاززادقلللق

المستقبل.
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دراسة عبد الحليم (:)2010
هللدفتهللذهالد ارسللةإل لىاكتشللافالعالقللةبللينقلللقالمسللتقبلومعن لىالحيللاةمللنجهللةوقلللق

لروالتعللرف
المسلتقبلوالضللغوطالنفسلليةمللنجهللةأخللرىومعنلىالحيللاةوالضللغطالنفسلليمللنجانللبآخل 
إلللىطبيعللةالف لروقبللينالجنسللينفلليمتغي لراتالد ارسللة,وذلللكلللدىعينللةمللنالشللبابالجللامعي,وقللد
استخدمالباحثفيدراستهالمنهجالوصفيوتكونتعينةالدراسةمن()50طاللبوطالبلةملنطلالب

كليللةالتربيللةفلليجامعللةعللينشللمسمللنالللذكورواإلنلاثواألدواتالتللياسللتخدمهاالباحللثفلليد ارسللته
هيمقياسقلقالمستقبلومقياسمعنىالحياةومقيلاسالضلغوطالنفسلية,وأوضلحتالنتلائجإللىعلدم
وجللودارتبللاطدالموجللببللينشللعورالشللباببقلللقالمسللتقبلوشللعورهمبالضللغطالنفسللي,وعللدمتحقيللق

الفرضالثانيللدراسةحيثلميثبتوجودارتباطسالببينالضغوطالنفسيةومعنىالحياةوأوضلحت
لتقبلوأيضلاًعلدموجلودفلروق

النتائجإلىأنهاليوجدفروقبينالذكورواإلناثفليالشلعوربقللقالمس
لارتالنتلائجأنلهيوجلدفلروقبليناللذكورواإلنلاث
ليةوأش 
بينالذكورواإلناثفيمسلتوىالضلغوطالنفس 

فيالشعوربمعنىالحياةواإلناثأكثرشعورابمعنىالحياةمنالذكور .
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دراسة العنزي(:)2010
هللدفتهللذهالد ارسللةللتعللرفإلللىطبيعللةالعالقللةبللينإدراكالقبللول–اللرفضالوالللديواألفكللار

الالعقالنيلةوقلللقالمسللتقبل؛والتحقللقملنمللدىإمكانيللةالتنبللؤباألفكلارالالعقالنيللةوقلللقالمسللتقبلمللن

لديواسللتخدمالباح للثاسللتبيانالقبللول–ال لرفضالوالللديمللنإع للداد
خللاللإدراكالقبللول–ال لرفضالوالل 
رونالللدبترجمللةممللدوحسللالمةومقيللاساألفكللارالالعقالنيللةمللنإعللدادسللليمانالريحللانيومقيللاسقلللق
المسللتقبلمللنإعللدادزينللبمحمللودشللقيروبلغللتعينللةالد ارسللة()630طالللبمللنهم()195مللنكليللة

التربي للةواآلدابو()165م للنكلي للةالعل للومبجامع للةالح للدودالش للمالية,واس للتخدماألس للاليباإلحص للائية
اختبار(ت)التبايناألحاديمعاملارتباطبيرسونتحليلاالنحدارالخطيالمتعددوكانتأبرزالنتلائج
وج للودعالق للةارتباطيل لةس للالبةذاتدالل للةإحص للائيةب للينإدراكالقب للولالوال للديم للنقب للل(:األبواألم)

واألفكللارالالعقالنيللةوجللودعالقللةارتباطي لةسللالبةذاتداللللةإحصللائيةبللينإدراكالقبللولالوالللديمللن
قبللل(:األبواألم)قلللقالمس للتقبليمكللنتنب للؤباألفكللارالالعقالني للة,وقلللقالمس للتقبلمللنخ للاللإدراك
القبول–الرفضالوالدي .

.7

دراسة الليل (:)2009
هدفتالدراسةإلىالتعرفإلىمستوىجودةالحياةوقلقالمستقبللدىطالبالجامعةوالتنبلؤ

بجودةالحياةلديالعينةواستخدمالباحثمقياسجودةالحياةوقلقالمستقبلمنإعدادالباحلثوكانلت

متغيلراتالد ارسللةهلليالتخصللل,نللوعالجامعللة,الجللنس,وبلغللتعينللةالد ارسللة(500طالللبوطالبللة)

منجامعتينحكوميتينوجامعتينأهليتينواستخدمالباحثاألساليباإلحصائيةالمتوسطاتالحسلابية
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واالنحرافاتالمعيارية؛معامالتاالرتباطواختبلار(ت)وتحليللالتبلاينالثلانيوتحليللاالنحلدارالمتعلدد
وأسفرتنتائجالدراسةعنوجودعالقةارتباطيةسالبةودالةإحصائيةبينجودةالحياة وقلقالمسلتقبل
يمكنالتنبؤبجودةالحياةمنخاللأبعادقلقالمستقبلللعينةككل .
.8

دراسة السبعاوي ()2007
هلدفتهلذهالد ارسللةإللىالتعلرفإلللىمسلتوىقللقالمسللتقبلللدىطلبلةكليللةالتربيلةبشلكلعللام

كمللاهللدفتالد ارسللةإلللىالتعللرفإلللىالعالقللةبللينمتغيللرقلللقالمسللتقبللللدىطلبللةكليللةالتربيللةومتغيللر
الجنسوالتخصلواستخدمالباحثمقياسقلقالمستقبلإعدادالخالدي,وبلغتعينةالدراسة()578

طالب للاوطالب للةمقس للمين()277طالبل لاًوطالب للةف للياالختص للالالعلم لليو()301طالب للاوطالب للةف للي

االختصالاإلنسانيواستخدمالباحثاألساليباإلحصائية:معاملارتباطبيرسونواالختبلارالثلاني
لعينةواحدةمعاملارتباطبوينتياسروريانوكانتأبرزنتائجالدراسةأنمستوىقلقالمسلتقبلللدى
عينةمرتفعةوجودعالقةارتباطيةداللةبلينمتغيلرقللقالمسلتقبلومتغيلرالجلنسلصلالحاإلنلاثكملا

وأظهللرتنتللائجالد ارسللةوجللودعالقللةارتباطيلةغيللردالللةبللينمتغيللرقلللقالمسللتقبلومتغيللرالتخصللل

الدراسيلصالحالتخصلالعلمي .
.9

دراسة سعود (:)2005
هدفتهذهالدراسةإلىتحديدأكثرمجاالتقللقالمسلتقبلانتشلا اًرعنلدشلبابالجامعلة,وملدى

انتش للارالس للماتالتفاؤلي للةوالتش للاؤميةل للدىط للالبالجامع للةوعالقته للابقل للقالمس للتقبلودالل للةالفل لروق
اإلحصائيةفيقلقالمستقبلوالتفاؤلوالتشاؤمتبعاللمتغيرات(النوعوالدخلوالتخصل)علومتطبيقية

وعلللومإنسللانيةوالعمللر,وتكونللتعينللةالد ارسللةمللن()284طالب لاًوطالبللةوطبللقعللليهممقيللاسقلللق

المسللتقبلإعللدادالباحثللةوالقائمللةالعربيللةللتفللاؤلوالتشللاؤمإعللدادأحمللدعبللدالخللالق( )1996ومقيللاس
جامعللةالكويللتلحالللةالقلللقومقيللاسسللمةالقلللقتللأليفسللبيلبرجروتعريللبأحمللدعبللدالخللالقومقيللاس

األمللللسللاندر()1991وتوصلللتالد ارسللةإل لىالنتللائجالتاليللة:ارتفللاعنسللبةالقلقللينجللداًمللناإلن لاث
مقارن ةًبالذكوروارتفاعنسبةاإلناثالمتشائماتمقارن ةًبالذكورارتفاعنسلبةالقلقلينملنالمسلتقبلفلي
كلياتالعلوماإلنسانيةمقارنلةبالكليلاتالعمليلةوجلودعالقلةارتباطيلةذاتدالللةإحصلائيةبلينالقللق,
ودخلللاألسلرةكلمللاارتفللعالللدخلانخفللضقلللقالمسللتقبلوتللنخفضدرجللةقلللقالمسللتقبلمللعالتقللدمفللي

العمرويرتبطقلقالمستقبلبالمتغيراتالنفسيةالتالية(التفاؤلوالتشاؤمواألمل) .
.10

دراسة كال من فرج ,وهويدة (:)2006
بد ارسلةهلدفتإللىمعرفلةالعالقللةبلينقللقالمسلتقبل ,ومسللتوىالطملوحوحلباالسلتطالعلللدى

لةوالتعل للرفإلل للى
طلبل للةكليل للةالتربيل للةمل للنذويالمسل للتوياتاالجتماعيل للةواالقتصل للاديةوالثقافيل للةالمختلفل ل 

التفاعالتبينكلملنالمسلتوىاالجتملاعيواالقتصلاديوالتفلافيوالجلنسوالتخصللالد ارسليعللى
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قلقالمستقبل ,ومستوىالطموحوحباالستطالعوتكونتالعينةمن()332طالب()109طالبةملن
الفرق لةالثانيللةبكليللاتالتربيللةجامعللةاإلسللكندريةمللنالشللعباألدبيللة,واسللتخدم,مقيللاسقلللقالمس لتقبل
إعللدادزينللبشللقير ومقيللاسمسللتوىالطمللوحلللدىالم لراهقينوالشللبابإعللدادأمللالأباظللة ومقيللاسحللب
االس للتطالعإع للدادالب للاحثينوتوص لللتنت للائجالد ارس للة:إل للىوج للودعالق للةارتباطي للةعكس لليةب للينقل للق
المستقبلوحباالستطالعوبينالمستقبل ,ومستوىالطملوحللدىطلبلةكليلةالتربيلة وتوجلدفلروقذات

داللللةف لليقل للقالمس للتقبلتبع للاالخ للتالفالمس للتوىالتف للافيواالقتص للاديواالجتم للاعيوالج للنسلص للالح
الللذكورواليوجللدفللروقفلليالتخصلللبلليناألقسللاماألدبيللةوالعلميللة ,وتوجللدفللروقدالللةإحصللائيةبللين

طلب للةكلي للةالتربي للةذويالمس للتوياتاالجتماعي للةوالثقافي للةف لليح للباالس للتطالعلص للالحالطلب للةذوي

المستوياتالمرتفعةكذلكفيالتخصللصالحاألقساماألدبيةكماأظهرتالدراسةبعلدموجلودفلروق
بينطلبةكليةالتربيةتبعاللجنسفيحباالستطالع .

ثالثا :الدراسات التي تناولت ظاهرة االغتراب النفسي:
.1

دراسة الرواشدة  ,وآخرون ()2016

هللدفتهللذهالد ارسللةإل لىمعرفللةأهللمأسللباباالغت لراباالجتمللاعي,ومظللاهرهمللنوجهللةنظللر

الشللبابأنفسللهمواعتمللدتاالسللتبانةعللليأداةلجمللعالمعلومللاتمللنعينللةبللغحجمهللا()200طالللب

م للنجامع للةمؤتل لة,وتوص لللتالد ارس للةإلل لىأنالش للبابالج للامعييع للييحال للةم للناالغتل لرابم للنأه للم
أسللبابها:تشللجيعوسللائلاإلعللالمللش للبابعل لىتقليللدالغللرب,وع للدمتفعيلللدورالشللبابفلليالجامع للة
والمجتمعوعدموجودبرامجونشلاطاتتسلاعدالشلبابعللىاكتشلافقلدراتهموتبلينالد ارسلةأنالفلرق

فيإحساسالشبابالجامعيباالغترابتبعاًلمتغيرالجلنسوالمسلتوىالد ارسليفليضلوءالعولملةعنلد
مسللتوىداللللة%05بينمللاهنللاكفللروقدالللةإحصللائياًتبعلاًلمتغيللرالتخصللل(:إنسللانيةنظريللةعلميللة
عملية)عندمستوىداللة .%05

.2

دراسة الشهاوي ()2016
هللدفتهللذهالد ارسللةالحاليللةإلللىالتعللرفإلللىالعالقللةبلليناالغت لرابالنفسللي,وكلللمللناألمللن

لغوطوالفلروقبللينالللواقعينفللياألربللاعاألعلللىواألدنللى

النفسلليوقلللقالمسللتقبلوأسللاليبمواجه لةالضل
لالغترابالنفسيفيكلمناألمنالنفسيوقللقالمسلتقبلوأسلاليبمواجهلةالضلغوط,وامكانيلةالتنبلؤ
باالغترابالنفسيمنخاللاألمنالنفسيوقلقالمستقبلوأساليبمواجهةالضلغوط,وذللكللدىعينلة

لارهمملابلين()22-19عاملاًوقلد
من()300طالبوطالبةمنطالبجامعلةالمنصلورةتراوحلتإعم 
اسلتخدممقيللاساالغتلرابالنفسلليإعلدادآمللال()2004ومقيلاساألمللنالنفسليإعللدادالباحثلةومقيللاس

قلللقالمسللتقبلإعللدادزينللب()2005ومقيللاسمواجه لةالضللغوطإع لدادالباحثللةوأوضللحتالنتللائجأنلله
ليواألمللنالنفسللي,كمللاتوجللدعالقللةموجبلةداللة
توجلدعالقللةسللالبةداللةإحصللائياًبلليناالغتللرابالنفسل 
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إحصللائياًبلليناالغتلرابالنفسلليوقلللقالمسللتقبل,كمللاتوجللدعالقللةسللالبةدال لةإحصللائياًبلليناالغت لراب

النفسلليوأسللاليبالمواجللهاإليجابي لة,بينمللاتوجللدعالقللةموجبللةدال لةإحصللائياًبلليناالغت لرابالنفسللي
وأسللاليبالمواجللهالسلللبية,وكمللايوجللدفللرقإحصللائيدالبللينالطللالبالللوقعينفلليالربللاعياألعلللى
واألدنىلالغترابالنفسيوفىاألمنالنفسيوقلقالمستقبلوأساليبمواجهالضغوط .

.3

دراسة أبو شعيرة ()2013
هدفتهذهالدراسةالتعرفإلىظاهرةاالغترابفيالنسقاالجتماعيلدىشبابالجامعةوقد

استخدمفيالدراسةالمنهجالوصفيالتحليللي,ولتحقيلقأهلدافالد ارسلةاسلتخدمتاسلتبانةمكونلةملن

()50فقرةتمثلكللمنهلامظهل اًرلالغتلرابوزعلتعللىسلتمجلاالتوثلمتطبيلقأدواتالد ارسلةعللى
عينةمكونةمن()203طالباًوطالبةوفقاًلمتغيراتالنوعاالجتماعيوالسنةالدراسيةوالمعدلالتراكمي

لارتالنتللائجأنمظللاهراالغت لرابعل لىالمقيللاسالكللليجللاءتبدرجللةمتوسللطةحيللثجللاءمجللال
وأشل 
فقدانالمعاييربالمرتبةاألولىيليهفقدانالمعنىثماالنعزالاالجتماعيفعدماالنتماءفلاغترابففقلدان

أشارتالنتائجإلىعدموجودفروقذاتدالللةإحصلائيةتُعلزىلمتغيلرات
السيطرةوأخي اًرالالمباالةكما 
النللوعاالجتمللاعيباسللتثناءمجللالفقللدانالسلليطرةولصللالحاإلنلاثكمللاأوضللحتأيضلاًإللىعللدموجللود

فللروقذاتداللللةإحصللائيةتُعللزىلمتغيلراتالمسللتوىالد ارسلليوعللليالمجللاالتككلللكمللاأظهللرتعللدم
وج للودف للروقذاتدالل للةتُع للزىللمع للدلالتراكم لليباس للتثناءمج للالالالمب للاالةحي للثكان للتالفل لروقدال للة

إحصائية .
.4

دراسة حجازي ()2010
هللدفتهللذهالد ارسللةالحاليللةالتعللرفإل لىمسللتوىكلللمللناالغت لرابالنفسلليوالدافعيللةلإلنجللاز

والتوجهالمستقبليلدىالشبابالجامعيالفلسطينيفيجامعةاألقصىفيقطلاعغلزةوالعالقلةبينهملا
,وتحديدالفروقفيمستوياتكلمنهمتبعاًللمتغيراتاآلتية(:الجنس-التخصل,االنتماءالسياسي,

العمل)وتكونتعينةالدراسةمن()243طالباًوطالبلةملنطلالبجامعلةاألقصلى,واسلتخدمتالباحثلة
مقياساالغترابالنفسيللشبابواختبارالتوجهالمستقبلي,واختبارالدافعلإلنجازلألطفالوالراشدين,

وتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجملنأهمهلا:أن()%65ملنالشلبابالجلامعيالفلسلطينييعلانونملن

انخف للاضالدافعي للةلإلنج للازو()%25.42يع للانونم للنانخف للاضمس للتوىالتوج للهنح للوالمس للتقبلكم للا
أظهرتوجودعالقةارتباطيةموجبةبينالدافعيلةلإلنجلازوالتوجلهالمسلتقبليللديهم,وتوصللتالنتلائج

ابوأبعللادهوفلليالدرجللة
إل لىعللدموجللودفللروقذاتداللللةإحصللائيةفلليالدرجللةالكليللةلمقيللاساالغت لر 
لتقبليوأبع للادهلللدىالش للباب

الكليللةلمقيللاسالدافعي للةلإلنجللازوفلليالدرج للةالكليللةلمقي للاسالتوجللهالمسل

الفلسللطينيتُعللزىللجللنسوالتخصلللواالنتمللاءالسياسلليوالعملللباسللتثناءبعللضالف لروقالتلليتُعللزى

لالنتمللاءالسياسلليوالتلليوجللدهفلليأبعللادمقيللاساالغت لراباألول(التمللرد)والسللادس(التشللاؤم)لصللالح
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الشبابالمنتميلحركةلفتح؛كماوجدتفروقتُعزىللعملفيبعلدياختبلاراالغتلرابالنفسليالثاللث

(العجز)والسابع(الالمباالة)لصالحالشبابالذياليعلمون .
.5

دراسة الشامي ()2010
هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةمظاهراالغتراباالجتماعيلدىالشلبابالجلامعيالفلسلطيني,

ولتحققذلكتماستخداماألسلوبالوصفيالتحليلي,كماثمتصميممقياسثمتطبيقهعللىعينلةملن

()469طالب للاوطالب للةم للنجامع للةاألقص للىوتوص لللتالد ارس للةإل للىالنت للائجالتالي للة:أنالدرج للةالكلي للة
لمستوىاالغتراباالجتملاعيللدىالشلبابالجلامعيالفلسلطيني(عينلةالد ارسلة)بلغلت()%61.3أن
أكثللرمظللاهراالغتلرابانتشللا اًرلللدىالشللبابالفلسللطيني(عينللةالد ارسللة)هللوالعجللزوافتقلارالقللوةيليلله,
التمرداالجتماعي,يليهانعدامالمعايير,يليهالتشيؤ,يليهالعزلةاالجتماعية,ثمانعدامالمعنىالحقيقي
االجتماعيل للةأنالل للذكوراألكثل للراغت ارب ل لاًمل للناإلن ل لاثفل لليمظل للاهراالغت ل لراب(انعل للدامالمعن ل لىللحيل للاة

االجتماعية,التمرد,التشيؤ.إنشبابالمخيماتيتصفونبأنهمأكثرتمردمنالشبابالذينيقطنون
فيالمدينةوالقرية,والشبابالذينينتملونإللىفئلاتاللدخل()4000-3000شليكليتصلفونبلالعجز
وافتقارالقوةوالعزلةاالجتماعيةأكثرمنالشبابالذينينتمونإلىفئاتالدخلاألخرى .

.6

دراسة سليم (:)2004
هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةحقيقةأوضلاعالشلبابالنفسلية ,وملدىشلعورهمبلاالغترابعللى

الواق للع,وطبق للتالد ارس للةعلل لىعينلللةعشل لوائيةم للنش للبابجامعل للةاليرم للوكب للاألردنوش للبابجامعلللة
المستنص لريةفلليالع لراقبلللغعللددهم()400طالللبوطالبللةواعتمللدتالد ارسللةعل لىأسلللوبالمقارن للة
لوروانللاث)
وتوصلللتالد ارسللةإل لىالنتللائجالتاليللة:أنجميللعأف لرادالعينتللينالمستنص لريةواليرمللوك(ذكل 

أظهللرواشللعوراواضللحابللاالغتراببدرجللةأعلللىمللنالوسللطالفرضلليومقللداره()180درجللة,وشللباب
جامعةالمستنصريةأظهرشعو اًرعالياًباالغتراببدرجلةأعللىملنالوسلطالفرضليفاقلتدرجلةشلعور

لوك,وأظه للرالش للبابال للذكورم للنجامع للةالمستنصل لريةش للعو اًرعاليل لاً

زمالئه للمم للنش للبابجامع للةاليرم ل
لوك,وأنمكللون

بللاالغترابفللاقشللعوراإلن لاثمللنالجامعللةالمستنصلريةوشللبابوشللاباتجامعللةاليرمل

العجللزأظهللرفيللهالشللبابوالشللاباتمللنجامعللةالمستنصلريةشللعوراعاديلاًلللدىشللبابوشللاباتجامعللة
اليرموكأكثرمنباقيالمكوناتاألخرى .

.7

دراسة الضبع وآخرون (: )2004
هللدفتإل لىد ارس للةمشللكلةاالغتل لرابلللدىعين للةمللنطالبللاتجامع للةالملللكس للعودفلليض للوء

لاتواحساسل لهنبمش للاعر
متغيل لراتعص للرالعولم للةوالمعلوماتي للة,وم للاق للدي للنجمعن للهم للنتل لأثرالطالب ل 

لتدرسللةاسللتطالعيةللتحقللقمللنصللدق وثبللاتهلذهاألداةعللىعينللةقوامهللا()203
االغتلراب,وأجريل ا

لارهنبللين18و29سللنةف ليحللينتكونللتعينللةالد ارسللةاألساسليةمللن50طالبللةثللم
طالبللةتتلراوحإعمل 
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)وانحل لرافمعي للاري()1.34
اختياره للابطريق للةعشل لوائيةم للنطالب للاتالجامع للةبمتوس للطعم للر( 21.1
ولتحقيقهذاالهدفثمإعدادأداةلقياساالغترابولقدأسفرتالمعالجاتالبارامترية(الدرجاتالثنائيلة

ةعواملرئيسيةساهمتفي%73.3مننسبةالتباينالكليوتراوحلتقليم
والتحليلالعاملي)عنعشر 

الجدرالكامنمن17.9للعاملاألولإلى%1.72للعاملالعاشروتصلدراإلحسلاسبلالالمعنىقملة

مصل للادراالغت ل لرابلل للدىالطالبل للاتتل للماإلحسل للاسبل للالعجزاالجتمل للاعياالنع ازلل لليضل للعفالمشل للاركة
االجتماعيةاإلحساسبالغربةاالجتماعية,الحزن,النفعية,نقلالمعاني,التباعدالثقافي .
.8


دراسة العقيلي (:)2004
ابواألمنالنفسليفليعصلرالعولملةللدى
هدفتهذهالدراسةالكشفعنالعالقةبيناالغتر 

طالبالجامعةومعرفةمدىداللةهذهالعالقة,طبقتالدراسةعلىعينةعشوائيةعنقوديلةبللغعلددها

()400طالللبواسللتخدمتالد ارسللةالمللنهجالوصللفيالتحليلللي,ولتحقيللقأهللدافالد ارسللةثللمإعللدادأداة:
(مقياسلالغتراب)وتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:توجدفروقذاتدالللةإحصلائيةبلينالطلالب
ف لليظ للاهرةاالغتل لرابتبع للاللكلي للةوالتخص لللاألك للاديمي,التوج للدف للروقذاتدالل للةإحص للائيةب للين
الطللالبفلليظللاهرةاالغتلرابتبعللاللصللفوفالد ارسللية,ونللوعالسللكن,الحالللةاالجتماعيللة,العمللر,توجللد

فللروقذاتدالل للةإحص للائيةبل لينالط للالبف لليالشللعوربالطمأنين للةالنفس لليةتبعل لاًلن للوعالس للكنوالحال للة
االجتماعيةوالتخصلاألكاديميوالعمر,توجدعالقةارتباطيةعكسمتوسطبيناالغتلرابوالشلعور
بالطمأنينةالنفسيةلدىطالبالجامعةممايدللعلىأنهكلمازاداالغترابقلتالطمأنينةالنفسية.

.9


دراسة السعافين ()2004
هدفتإلىالتحققمنمدىشيوعظاهرةاالغترابلدىعينةمنالطلبلةاألملريكيينملنأصلل

فلسللطينيعائللدينمللنالواليللاتالمتحللدةاألمريكيللة,وطبقللتالد ارسللةعل لىعينللةعش لوائيةبلللغعللددها

()141طالب للاوطالب للةواعتم للدالباح للثعلل لىاس للتبانةلقي للاسظ للاهرةاالغتل لرابك للأداةلجم للعالبيان للات,
وتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:شيوعظاهرةاالغترابلدىالطلبةاألمريكيينمنأصلفلسلطيني

وتللدنيمسللتوىت لوافقهم,وتللدنيإحساس لهمبمالمللحالهويللةالثقافيللةالفلسللطينية,عللدموجللودفللروقدالللة
إحصللائياًفلليدرجللةاالغتلرابلللدىالعينللةمللنحيللثمتغيلراتالجللنسوالمدرسللةوالصللفالد ارسلليحيللث
ظهللرتفللروقفلليمسللتوىاإلقامللةوطبيعتهللا,عللدموجللودفللروقدالللةفلليمسللتوىالتوافللقالنفسلليلللدى

العينللةحسللبمتغيلراتالجللنسوالمدرسللة,وعللددسللنواتاإلقامللةوطبيعللةاإلقامللة,وجللودفللروقدالللةفللي

إحساسأفلرادالعينلةبالهويلةالثقافيلةحسلبالجلنسوالمدرسلةوعلددسلنواتاإلقاملة,وكشلفكلذلكعلن
وجودعالقةارتباطيةسالبةبيناالغترابوكلمنالهويةوالثقافةوالتوافقالنفسي .
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رابع ا :دراسات تناولت اال تجاه نحو الهجرة:
.1

دراسة صبوح (:)2016

هلدفتهللذهالد ارسلةإلللىالتعللرفإللىمسللتوىالضلغوطوعالقتهللاباالتجاهللاتنحلوالهجلرةلللدى

الخريجينالجامعيينفيمحافظاتغزة,كماوهدفتإلىالتعرفإلىأثربعضالمتغيراتفيكللملن
الضغوطالنفسيةواالتجاهنحوالهجرة,واستخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليللي,واسلتخدمتالد ارسلة

أداتللينمقيللاسللضللغوطالنفسلليةومقيللاساالتجاهللاتنحللوالهج لرةمللنإعللدادالباحللثتللمتطبيقهللاعلللى
عين للةبلغ للت()400خريج لليالجامع للاتحي للثت للماختي للارهمبطريق للةعشل لوائيةوتوص لللتالد ارس للةإل للى

مجموعةمنالنتلائجأهمهلاوجلودفلروقذاتدالللةإحصلائيةعنلدمسلتوىالدالللة()0.05فليمسلتوى
الضللغوطالنفسلليةواالتجاهللاتنحللوالهج لرةيعللزىلمتغيللرالحالللةاالجتماعيللةلصللالحغيللرالمتللزوجين.

لتوىالداللللة()0.05فلليمسللتوىالضللغوطالنفسلليةيعللزي
ووجللودفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسل 
لمتغيرالمنطقةلصالحالقرى,وعدموجودفروقبينالذينيسكنونفيالمخيماتوالمدن,وعدموجلود


فروقفرديةذاتداللةإحصائيةفيمستوىاالتجاهاتيعزيلمتغيرالمنطقة .
.2

دراسة المصراتي (:)2014
هللدفتالد ارسللةإلللىالتعللرفإلللىأهللمخصللائلالمهللاجرينغيللرالشللرعيينالمللوقفينبمركللز

قنفودةبمدينةبنغازيوتجاربهموخبراتهمالمتعلقةبالهجرة,ومعرفهالعواملالتيدفعلتهمإللىالهجلرةملن

م للوطنهموتل للكالعوام لللالت لليجعل للتهميقص للدونليبي للادونغيره للا,ولتحقي للقذل للكتم للتمقابل للةجمي للع
المحتجلزينفتلرةإج لراءالد ارسللة"مسللحشللامل:وبلللغإجمللاليعللددهم()55مبحوثلاً,انتهللتالد ارسللةإلللى
نتيجةمفادهاأنالهجلرةغيلرالشلرعيةفليليبيلامدفوعلةبعوامللاقتصلاديةاجتماعيلةوثقافيلةتتمثللفلي

تدنيأوضاعالمهاجرينفيبلدهماألصلي,والتعرفإلىخصائلالمهاجرينمنالنواحيالديمغرافية
واالقتصاديةواالجتماعية .
.3

دراسة شهاب()2013
هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفإلىاآلثاراالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسيةللهجرةالخارجيةفلي

ةوأثللرذلللكعل لىالتركيللبالسللكانيللمحافظللة
محافظللهطللولكرموعالقللةذلللككللهفللياتخللاذقلرارالهج لر 
ومعرفلةاللدوافعواألسلبابالكامنلةوراءالهجلرةووضلعتصلورللحلدملنالهجلرةالخارجيلةأوالتقليللملن

تأثيره لاالس لللبية,وق للداعتم للدتالباحث للةعل للىعينل لةطبقيللةعشل لوائيةوزع للتعل للىأس للرالمه للاجرينف للي
المحافظللة,ووصلللتحجللمالعينللةإلللى()500أس لرة,ولقللدأظهللرتالنتللائجأنأعلللىنسللبةللمهللاجرين
كانتفيالقريوبلغت()%54.2منمجموعالمهاجرينوارتفاعنسبةالمهاجرينمنحملةالشهادات

أشارتالدراسةإلىمجموعهآثارخارجيةعلىالمهاجرأهمهازيادة
الجامعيةالبالغة()%44.73كما 
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العائدالماديألسرالمهلاجرحيلثحصللعللىالمرتبلةاألوللىملنجمللةاآلثلاراالقتصلاديةباإلضلافة

إلىاكتسابالثقةبالنفسواالعتمادعلىالذات .
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دراسة سعيد ()2012
هدفتهذهالدراسةإلىمعرفلةالفلروقبلينخرجليالجامعلات(العلاملينوغيلرالعلاملين)فليدرجلة

حوالتعللرفإلللىمللدىتللأثيرهللذه
الرضللاعللنالواقللع,ومعرفللةالفلروقبللينأفلرادالعينللةفلليمسللتوىالطمللو 

المتغيراتعلىاتجاهأفرادالعينةنحوالهجرة,واستخدمالباحثمقياسالرضاعنالواقعإعدادالباحلث
مقياسالطموحالعامللراشدينإعدادصالحأبوناهيلةاسلتبانةاالتجلاهنحلوالهجلرةإعلدادخليللشلحادة
وتقنينالباحثوالمتغيراتالتلياسلتخدمهاالباحلثهليالمهنلةالحاللةاالجتماعيلةوبلغلتعينلةالد ارسلة

لنخريجل لليالجامعل للاتاللل للذينتخرج ل لوامل للنعل للام()2011-2007واسل للتخدمالباحل للث
()270فل للردمل ل 
األسللاليباإلحصللائيةبيرسللون؛سلليبرمان,معاملللالف لاكرونبللاخ,التك ل ارراتالمتوسللطالحسللابيالنسللب

المئويللةأس للوبتحليلللالتبللاينالثللانيوكانللتأبللرزنتللائجالد ارسللة:وجللودعالقللةارتباطي لةسللالبةدالللة
إحصللائياًفلليجميللعأبعللادمسللتوىالطمللوحوبلليناالتجللاهنحللوالهج لرة,عللداالبعللدالنفسلليمللعالعقبللات
االجتماعيللةواألسل لريةوجل لودفللروقدال للةإحص للائياًبللينمنخفض لليومرتفع لليالطمللوحعلل لىاتج للاهنح للو

الهجرة,ولقدكانتالفروقلصالحمنخفضيالطموحعداالبعدالسياسيوالنفسي .
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دراسة نصيرة ()2011
هدفتهلذهالد ارسلةإللىالتوصللإللىكيفيلةالمحافظلةعللىإبقلاءالشلبابفلياللبالدوذللكملن

خاللالكشلفعلنمسلتوىالضلغوطالحياتيلةالتلييعلانونمنهلايوميلاًفليبللدهمالج ازئلروالتليتلدفعهم

إللىتكلويناتجاهللاتإيجابيلةنحللوتلركاللبالدوالتخطلليطللهجلرةبعللد,فهلذهالد ارسلةتسللعىللكشلفعللن
العالقللةبللينالضللغوطالحياتيللةواالتجاهللاتنحللوالهج لرةمللنخللاللإج لراءد ارسللةميدانيللةعل لىطلبللة
جامعةتيزيوروالمقبلينعلىالتخرجللتعرفإلىالضغوطالدراسيةواالقتصاديةواالنفعاليلةواألسلرية
واالجتماعيللةوالشخصلليةوالبيئيللة.اعتمللدالباحللثفلليد ارسللتهعللىالمللنهجالوصللفيالتحليللليمسللتخدما

مقيللاسضللغوطالحيللاةلللدىطلبللةالجامعللةومقيللاساالتجاهللاتنحللوالهج لرةإللىالخللارجومللنالنت لائج
التلليتوصلللتإليهللاهللذهالد ارسللةأنطلبللةالجامعللةالمقبلللينعل لىالتخللرجيعللانونمللنضللغوطحياتيللة

مرتفع للة,وبنس للبعالي للةل للديهماتجاه للاتنح للوالهجل لرة((%52.75م للنعين للةالد ارس للة,فيع للانونم للن
الض للغوطاالجتماعي للة,الض للغوطالبيئي للة,الض للغوطالشخص للية,وه للذام للايمك للنأنيك للونل للهدورف للي
اتجاهاتهماإليجابيةنحوالهجرةبنسبةعالية .
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دراسة فياض ()2011
ه للدفته للذهالد ارس للةإل للىتحلي لللسياس للاتهجل لرةالمغارب للةإلل لىأوروب للاوتحلي لللومقارن للةحج للم

وطبيعللةجاليللاتهممللعالجاليللاتالمهللاجرةالكبي لرةوالصللغيرةمتخللذةمللنهولنللدانموذج لاًنظ ل اًرلت ازيللدثقللل
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المهاجرينالقادمينمنالبلدانالعربيةفيهامنالناحيةالديمغرافيةواالقتصاديةواالجتماعيةوخصوصاً

المهللاجرينالمغاربللةحيللثيركللزالبحللثعل لىتطللورحللركتهماالجتماعيللةعبللرالللزمنونمللطتللوزيعهم
الجغ ارفليوبنيلتهمالعمريللةوالنوعيلة,وتطلورمسللتوىالخصلوبةومعلدلالوفيللاتوالبنيلةالعائليلةوالمهنيللة

والتعللليمواالن لدماجفلليالمجتمللعالهولنللديوالتحللويالتالماليللةالتللييقومللونبهللاوالتركيللزعل لىالعالقللة
المتبادلةبينالهجرةوالتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةباألخلانعكاساتهاعلىبلداناألصل,ويتضلح
منتحليلتطورهجرةالعمالةمنبلدانالمغربالعربيأنهنالكالعديلدملناألسلبابواللدوافعللهجلرة

يحتلاالستعمارمقدمتها .
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دراسة معمر()2009
ه للدفته للذهالد ارس للةإلل لىتس للليطالض للوءعلل لىظ للاهرةالهجللرةالسل لريةف لليالمجتم للعالج ازئ للري,

واسللتخدمالباحللثفلليد ارسللتهالمللنهجالوصللفي,وبينللتالد ارسللةأنكلللمللنسللنالمهللاجرين,ومسللتواهم

لاعواملللتللؤثرفللي
التعليمللي,وتلربيتهمبلليناإلخللوةداخلللاألسلرةووضللعيتهماتجللاهالخدمللةالوطنيللة,كلهل 
تصوراتهملإلقبالعلىظاهرةالهجرة,وكذلكأكدتالدراسةعلىوجودعواملتلدفعاألفلرادإللىاللجلوء

إل لىالهج لرةمتمثلللةفلليانعللدامفللرلالتشللغيل,ووجللودالبيروقراطيللةوالعراقيلللاإلداريللة,وعللدمتحقيللق
الطموحالمادي,كماأكدتالدراسةأنذويالمستوىالتعليمياالبتدائيورسوبهمالمبكلريجعلهلميلرون
أناألسللبابالدافعللةللهج لرةتقللودإل لىانعللدامفللرلالتشللغيل,وصللعوبةحصللولهمعل لىمناصللبشللغل
توائممستواهمالتعليمي,أماالمهاجرونالكبارفيالسنيرونأنأهماألسبابالتيتدفعهمإلىالهجرة
هيعدمتحقيقطموحهمالمادي .
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دراسة اللطيف ()2009
هللدفتهللذهالد ارسللةإل لىتحليلللظللاهرةالهج لرةغيللرالش لرعيةعبللربلللدانالمغللربالعربلليإل لى

آثارهللا,وقللداسللتخدمالباحلثفلليد ارسللتهالمللنهجالوصللفي,ومللنهجد ارسللة
هاو 
جنلوبأوروبللا,وفهللمأسللباب 

الحالة,وقدأسفرتنتائجالدراسةإلىأنالدوافعالسياسيةواالقتصاديةتأتيعلىرأساألسبابالدافعة
لظاهرةالهجرةكمابينتنتائجالدراسةأنالهجرةلمتعلدمقتصلرةعللىالفئلاتغيلرالملاهرة,بللتعلدتها

إلىذويالخبراتالفنيةوالعلمية,وبينتنتائجالدراسةأنأغلبالمهلاجرينملناللذكورملعوجلودعلدد
منالنساءوصغارالسن,وأكدتنتلائجأنالتفلاوتاالقتصلاديوأتسلاعالهلوةبليناللدولالغنيلةواللدول

المواصالتأدىإلىتفلاقمهلذهالظلاهرة,وبينلتنتلائجالد ارسلةأنهلذا
الفقيرةوتحسنوسائلاالتصالو 
االقتصاديةواألمنيلة,والديمغرافيلة,والجغرافيلة,

النوعمنالهجرةيؤديإلىالعديدمناآلثارالسياسية,و
والصحيةعلىكافةاألطرافالتيلهاعالقلةبهلدهالظلاهرة,كملابينلتنتلائجالد ارسلةأندولالمصلدر

هيأكبرالخاسرينلسواعدهاوخبراتها.
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دراسة شحادة ()2008
هللدفتهللذهالد ارسللةإللىتحديللداالسللتراتيجياتالتللييسللتخدمهاالخريجللونالجللامعيونالعللاطلون

عنالعملللتعاملمعالضغوطالنفسيةلديهم,وكلذلكهلدفتالد ارسلةإللىالمقارنلةبليناللراغبينوغيلر
اللراغبينفليالهجلرةمللنالخلرجينالجلامعينالعللاطلينعلنالعملل,وبلغللتعينلةالد ارسلة()299خلريج

جللامعيعاطلللعللنالعمللل,وقللداسللتخدمالباحللثمقيللاسإدراكالضللغوطالنفسلليةمللنإعللدادكللوهن,
ومقيل للاسأسلللاليبالتعامل لللمل للعالمواقلللفالضل للاغطة,وقلللدتوصل لللتنتل للائجالد ارس للةإل ل لىأنملللانسلللبته

()%70.03م للنأفل لرادالعين للةيرغب للونف لليالهجل لرة,كم للادل للتنت للائجالد ارس للةعلل لىوج للودف للروقدال للة
إحصللائياًتُعللزىلمتغي لراتالرغبللةفلليالهج لرةفللياالسللتراتيجياتاألقدميللةلصللالحال ل ارغبينفلليالهج لرة,
وفللياالسللتراتيجياتاإلحجاميللةلصللالحغيللرال لراغبينفلليالهج لرةكمللاكشللفتنتللائجالد ارسللةعللنأثللر

للتفاعلللب للينالرغبللةف لليالهج لرةوالمتغيل لراتالتالي للة(:التخصلللالد ارس للي,التحصلليلالد ارس للي,عم للل
األب,دخلاألسرة,الحصولعلىأيعملمؤقتبعلدالتخلرجفلياسلتراتيجياتالتعامللملعالضلغوط

النفسية)منجهلةأخلرىللمتكشلفالنتلائجعلنأثلرللتفاعللبلينالرغبلةفليالهجلرةوالمتغيلراتالتاليلة:
(العم للر,س للنةالتخ للرج,الحال للةاالجتماعي للة,حجل للماألسل لرة,عم لللأالمف للياس للتراتيجياتالتعام لللمل للع
الضغوطالنفسية) .
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دراسة درويش (:)2003
هدفتهذهالدراسةال وقوفعلىأهماألسبابوالدوافعالذيأدتإلىبروزظاهرةالهجرةمنبالد

الشللامإللىمصللرفلليتلللكالفتلرة,وكللذلكالوقللوفعللىأهللمالنتللائجالتلليتترتللبعللىهللذهالهجلرة,وقللد
أوضللحتنتللائجالد ارسللةأناألزمللاتالسياسللية,واالقتصللادية,واالجتماعيللة,وانعللداماألمللنواالسللتقرار,
الًعلنت ارجلعاألحلوالالمعيشليةللسلكان
وتفشيسياسةالقمعواالستبدادملنقبللاللوالةالعثملانيين,فضل 
,كلهاشكلتعواملطرددفعتأعدادكبيرةملنأبنلاءالشلامإللىاتخلاذقلرارالهجلرة,وبينلتالد ارسلةأن

مص لركانللتالوجهللةالمفضلللةللمهللاجرينبسللبباالسللتقرارالسياسللي,واالزدهللاراالقتصللادي,والحريللة
النس للبيةالت لليأتاحه للاالنظ للامالخ للديويف لليمص للرمن للدعه للدمحم للدعل للي,وبين للتنت للائجالد ارس للةأن

المهللاجريناسللتطاعوااالنلدماجوالتكيللففلليالبيئلةالجديللدة,ممللاأتللاحلهلمفرصللةالتميللزواإلبللداعفللي
مختلفحقلولالمعرفلة,والفكلر,وتأسليسدورالنشلروالطباعلة,واإلسلهامفليالعمللالفنليوالمسلرحي,

مماأسهمفيرفعةوتقدممصرفيذلكالحين .
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دراسة المالكي ,شلبي()2000
هدفتهذهالدراسةإلىتحليلاألسباب,والخصائلالعامةللهجرةالداخليةفيالضفةالغربيلة

وقطاعغزةوالخصائلالعامةللمهاجرينوتحليلها,وأسفرتنتائجالدراسةأنأعلىنسلبةهجلرةكانلت

باتجاهمدينةراماهللحيثشكلتاستثناءنسبياًباستقطابهابعضالكوادرالمتعلمةملنبلاقيمحافظلات
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الضللفةالغربيللة,والللذينانخرط لوافلليالمؤسسللاتالخدماتيللة,والتعليميللةالمنتش لرةفلليالمدينللة,وجللاءت
مدينللةبيللتلحللمفلليالمركللزالثللانيمللنحيللثاسللتقطابالمه لاجرين,فلليح لينبينللتنتللائجالد ارسللةأن

مدينللةالقللدسشللكلتالمركللزالطللاردال لرئيسللمهللاجرينفلليالضللفةالغربيللة,ويرجللعذلللكالطللردالللذي

شللكلتهالمدينللةالمقدسللةإللليالظللروفالسياس للية,والقيللوداإلس لرائيليةالمفروضللةعل لىسللكانالمدين للة,
وبينتنتائجالدراسةأننسلبةالهجلرةملنقطلاعغلزةإللىالضلفةالغربيلةيمكلنأنتقفلزألعللىمسلتوى

فيحالأزيلتالقيوداإلسرائيليةالمفروضةعلىحركةالمواطنينفيقطاعغزة .

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
علىالرغمماتوصلإليهالباحثمندراساتسابقةاهتملتبظلاهرةالخلريجينإالأنلهللميجلد

أيامنالدراساتالسابقةتناولتالمتغيراتالتيقمتبدراستهاعلىفئةالخلريجينحسلبعللمالباحلث,
ولكنأجرىعددمنهاعلىطلبةالجامعات,وعددآخرعلىالمجتمع.
اختلف للتوتباين للتأه للدافالد ارس للاتالس للابقة,وتع للددالمتغيللراتالت لليتناولته للا,وتنوع للتأيضل لاً

المقللاييسواألدواتالمسللتخدمةحسللبكلللد ارسللةومتغيراتهللافهنللاكبعللضالبللاحثينمللنطبللقأدوات
ومقاييسجاهزةومعدهمسبقا,وهناكمنقامبإعدادوتصلميممقلاييسوفحللصلدقهاوثباتهلاوملنثلم

تطبيقهللاعلللىمجتمللعوعينلةالد ارسللة,حيللثأنأغلبيلةالد ارسللاتأجريللتعلللىطلبلةالجامعللة,والللبعض
اآلخللرطبللقعلللىاألف لرادداخلللالمجتمعللاتالمهللاجرة,وقللدتنوعللتالد ارسللاتالسللابقةمللنحيللثزمللن

إجراءومكانالدراسةفمنهاأجريتفيالبيئاتالعربيةواألجنبيةوالفلسطينية .


كمللاتنوعللتالد ارسللاتالسللابقةفللياسللتخدامهاإلج لراءاتالبحللثمللنحيللثالمللنهجفمنهللامللن

لةوالم للنهجالوص للفيالتحليل للي,والم للنهجال للوظيفيومنه للام للن
اس للتخدمالم للنهجالوص للفي,ود ارس للةالحال ل 

اسللتخدمالمللنهجالمقللارن,فكلللد ارسللةاسللتخدمتالمللنهجالمناسللبلهللا,وفلليالد ارسللةالحاليللةاسللتخدمت
المنهجالوصفيالتحليليوهوالمنهجالمناسبلوصفالظاهرة .
االستفادة من الدراسات السابقة:
تعتبرالدراساتالسابقةهيالنبراسوالطريلقالتليتنيلرللباحلثمسليرتهالعلميلةحيلثتسلاعده

فليتحديلدمشلكلةالبحلثومتغيراتهلاالمتصللةبد ارسلتهالحاليلة,وكيفيلةالتعامللملعمصلطلحاتالبحللث
ومنثمتعريفهاإجرائياًواألسسالعاملةلإلطلارالنظلريوالملنهجالتليسلوفيسلتخدمهالباحلث,وكيفيلة

صل للياغةوبلل للورةالفل للروضبجميل للعأنواعهل للا,والتعل للرفإلل للىاألدواتواألسل للاليباإلحصل للائيةالمناسل للبة,
واالستعانةبمقاييسالدراسةكمقيلاسمسلتوىالطملوحلصلالحاللدينأبلوناهيلة(,)1986ومقيلاسقللق

المسللتقبللزينللبشللقير(,)2005ومقيللاساالتجللاهنحللوالهجلرةلسللالمةسللعيد(,)2012واالسللتفادةمللن
نتائجالدراساتالسابقةفيتفسيروتحليلنتائجدراستهالحالية .
91

ما تميزت ب الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة حسب علم الباحث:
 تميزتالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةفياستخدامهالمتغيلراتمختلفلةعلنالتليدرسلتمللنقبلللوالمتمثلللةفللي(:مسللتوىالطمللوح,وقلللقالمسللتقبل,واالغتلرابالنفسللي)وضللمتعنوانللا
مهماومتغيرتابعاوهو(:االتجاهنحوالهجرة),وهلذاملاسلوفتضليفهالد ارسلةالحاليلةإلثلراء

المكتبةالفلسطينيةبهذاالموضوع.
 كماتبرزأهميةالدراسةالحاليةفيأنهااستخدمتالمتغيراتالديمغرافيةمثل(:الجنس,الحاللةاالجتماعيللة,طبيعللةالعمللل,الللدخلالشللهري)فلليعالقللاتهمبمسللتوىالطمللوحوقلللقالمسللتقبل
واالغترابالنفسيلدىالخريجينفيقطاعغزة .

 كم للااس للتهدفتشل لريحةكبي للرةتعتب للرالعم للودالفق للريف لليالمجتم للعالفلس للطينيوهل لي(:خريجل ليالجامعاتالفلسطينيةفيمحافظاتقطاعغزة)حيثتعتبرالدراساتعلنظلاهرةالهجلرةنلادرة
ومحدودةفيهذاالمجال.

-

هنلاكعلدماتفلاقبلينالبلاحثينفيملايتعللقبعللددأبعلاداالغتلرابملنحيلثالكلموالنلوعفهنللاك
دراساتاكتفتببعدواحدلتقيسمنخاللهالشعوربلاالغترابفليحلينضلممقيلاساالغتلراب
الذيأعدهالباحثفيالدراسةالحاليةوالمكونملنأربعلةأبعلاد,وهلي(:الالمعياريلةوالالمعنلى
والعزلةاالجتماعيةوالشعوربالعجز).

الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد الدراسة الحالية:
كللأيبحللثعلمللي,قللدصللادفإج لراءهللذهالد ارسللةصللعوباتفلليالجانللبالنظللريوالتطبيقللي
خاصةوأنهذهالدراسةتعتبرمنالد ارسلاتالنلادرةفليقطلاعغلزةحسلبعللمالباحلث,ونلذكربعلض

الصعوباتألخذهابعيناالعتبارفيدراساتمستقبليةلتفادىحصولهامعباحثينأخرينمنها .

 واجللهالباحللثمشللاكلوصللعوباتأثنللاءتطبيللقأدواتومقللاييسالد ارسللةالحاليللةوخاص لةأنهللا
ستطبقعلىعينلةغيلرمحصلورةفليمكلانواحلد,وهلىالخلريجينالجلامعيين,وذللكاسلتغرق

الكثيرمنالوقتوالجهد.

 قلةوندرةالدراساتالسابقةالتيتناولتاالتجاهنحوالهجرةللدىالخلريجينفليمحافظلاتغلزة
وتطلبمزيداًمنالبحثوالتقصيللحصولعليها .

 قلةالمراجعالتيتناولتالهجرةالخارجيةخاصلةملنالناحيلةالنفسلية,مملاتتطللبأخلذم ارجلع
تناولتالهجرةمنالناحيةاالجتماعيةواالقتصاديةواإلحصائية,وبذلجهدفيربطهابالناحية

النفسية.
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اءأكلانفلي
 معظمالد ارسلاتالتليتناوللتظلاهرةالهجلرةبعلدوقوعهلا,أيتنلاولالمهلاجرينسلو ً
خللارجأوطللانهمأمبعللدعللودتهموقللةالد ارسللاتالتلليتناولللتالمهللاجرينقبلللهجلرتهمأيالللذين
لديهمرغبةفيالهجرةولميشرعوابها.

فروض الدراسة:
فيضوءاإلطارالنظريوالدراساتالسابقةقامالباحثبصياغةالفروضعلىالنحوالتالي :
 -1التوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوىداللللة() ≥0.05فلليتقللديرأف لرادعينللة
الد ارسللةلمسللتوىالطمللوحتُعللزىلمتغيللر(:الجللنس,لحالللهاالجتماعيللة,طبيعللةالعمللل,الللدخل

الشهريلألسرة .

 -2التوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوىداللللة() ≥0.05فلليتقللديرأف لرادعينللة
الد ارس للةلمس للتوىقل للقالمس للتقبلتُع للزىلمتغي للر(:الج للنس,الحال للةاالجتماعي للة,طبيع للةالعم للل,
الدخلالشهريلألسرة) .

 -3التوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوىداللللة() ≥0.05فلليتقللديرأف لرادعينللة
الد ارسلةلمسللتوىاالغتلرابالنفسلليتُعلزىلمتغيللر(:الجلنس,الحالللةاالجتماعيلة,طبيعللةالعمللل,
الدخلالشهريلألسرة) .

 -4التوجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوىداللللة() ≥0.05فلليتقللديرأف لرادعينللة
الدراسةلالتجاهنحوالهجرةتُعزىلمتغيلر(:الجلنس,الحاللةاالجتماعيلة,طبيعلةالعملل,اللدخل
الشهريلألسرة) .
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املقدمة.

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 أوالً :منهج الدراسة.
 ثانياً :مجتمع الدراسة.
 ثالثاً :عينة الدراسة.
 رابعاً :أدوات الدراسة.
 خامساً :األساليب اإلحصائية.










الفصل الرابع

المقدمة:

الطريقة واإلجراءات

تن للاولالباح للثف لليه للذاالفص لللوص للفًالإلجل لراءاتالت لليت للماتباعه للاف لليه للذهالد ارس للة,والت للي

اشللتملتعلللىالمللنهجالللذياتبعللهالباحللثفلليهللذهالد ارسللة,ووصللفلمجتمللعالد ارسللةوعينتهللاوأسلللوب
اختيارهللا,وكللذلكأدواتالد ارس للةالمسللتخدمةوطريق للةإعللدادها,والتأك للدمللنص للدقهاوثباتهللا,واتس للاقها
الللداخلي,وتطبيقه للا,كم للايحت للويعل للىكيفي للةتنفي للذالد ارس للة,والمعالج للاتاإلحص للائيةالت للياس للتخدمها

الباحثللوصوللنتائجالدراسةوتحليلبياناتها,وفيمايليوصفًاللعناصرالسابقة :

أوالا :منهج الدراسة:

لتحقيقأهدافالدراسةقامالباحثباستخدامالمنهجالوصفيوالذييعرفبأنه":طريقةالبحث

التيتتناولأحلداثوظلواهروممارسلاتموجلودةومتاحلةللد ارسلةوالقيلاسكملاهليدونتلدخلالباحلث
فيمجرياتها,ويستطيعالباحثالتفاعلمعهافيصفهاويحللها"(األغا .)41:1997,

ثاني ا :مجتمع الدراسة:

يتكونمجتمعالدراسةمنجميعالطلبةالخريجينبقطاعغزة .

ثالث ا :عينة الدراسة:

وقدتكونتعينةالدراسةمن -:

 -1العينة االستطالعية  -:Piloting Study
وتكونتمن()69خريجوخريجةمنمحافظاتغزة ,تماختيارهمبالطريقةالعشوائية,وذلك

للتأكدمنصدقوثباتاألدواتالمستخدمةفيالدراسة .

 -2العينة الفعلية -:Actual Study

اشتملت عينة الدراسة على ( )490خريج وخريجة من الطلبة الذين أنهوا الدراسة الجامعية
بقطاع غزة ,منهم ( )265خريج و( )225خريجة ,من أفراد المجتمع األصلي للخريجين ,والجداول

من()1-4التاليةتوضحتوزيعأفرادعينةالدراسةحسبمتغيراتالدراسة :

95

جدول رقم (:)1-4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

النسبة المئوية

العدد

ذكر

265

%56.3

أنثى

225

%43.7

المجموع

490

%100

جدول رقم (:)2-4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية

أعزب

265

%54.1

متزوج

225

%45.9

المجموع

490

%100

جدول رقم (:)3-4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المهنة
العدد

العمل

النسبة المئوية

يعمل

158

%32.2

ال يعمل

332

%67.8

المجموع

490

%100

جدول رقم (:)4-4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدخل الشهري
الدخل الشهري لألسرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  1000شيكل

244

%49.8

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

%31.2

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

%12.4

 4000فأكثر

32

%6.5

المجموع

490

%100



رابع ا :أدوات الدراسة:

قامالباحثبتحديدأدواتالدراسةلتحقيقهدفالدراسةالرئيسة,والذييتمثلفيقياسبعض

العواملالنفسية  ,وعالقتهاباالتجاهنحوالهجرةلدىالخريجينالجامعيينفيمحافظاتغزة,فاألداة
األولىتمثلالعواملالنفسيةك ل ل ل لل"متغيرمستقل"واالتجاهنحوالهجرةك ل ل ل لل"متغيرتابع" .
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األداة األولى :أداة العوامل النفسية ( المتغيرات المستقلة ) :وتتكونأداةالدراسةمنثالثمقاييس
أساسيةبعداستمارة المعلومات الشخصية.
 -مقياس الطموح .

 -مقياس قلق المستقبل.

 -مقياس االغتراب النفسي.

أوالا :استمارة المعلومات الشخصية:

وقداشتملتاالستمارةعلىبعضالمعلوماتالشخصيةومنها(:الجنس,الحالة االجتماعية,

عملالخريجالجامعي,الدخلالشهريلألسرة).

ثاني ا :مقياس مستوى الطموح ( إعداد صالح أبو ناهية ):

اعتمدالباحثمقياسمستوىالطموحالعام للراشدينمنإعدادصالحأبوناهية,والتيتقوم

فلسفة بنائه على تخطي الفردللعقبات التي تقابله أثناء سعيهلتحقيق الهدففيالمجاالت الحياتية
وبناء على هذه المعلومات تم اعتماد مقياس الطموح في هذه
ً
منها األكاديمي والمهني والوظيفي,
الدراسة كأحد األبعاد األساسية للعوامل النفسية ,وتكون المقياس في صورته من ( )60عبارة تقيس

خمسمحاوررئيسية"العقباتالمستقبلية,العقباتالشخصية,العقباتاالجتماعية,العقباتاألسرية,

والعقبات المادية" وعدد فقرات كل بعد ( )12فقرات مصنفة وتم تحديد مستوى الموافقة بل ثالث
مستويات"ليستعقبة,عقبةيمكنالتغلبعليها,عقبةاليمكنالتغلبعليها"وأعطيت""1,2,3
كتدريجلجميعفقراتالبعدوجميعهاموجبة,وتنحصردرجاتالبعدبين","180 -60والجدولرقم

()5-4يبينمواصفاتبعدمستوىالطموح .

جدول ()5 - 4

أبعاد مقياس الطموح وفقرات :
م

مستوى الطموح

األبعاد

1

العقباتالمستقبلية

56,51,46,41,36,31,26,21,16,11,6,1

2

العقباتالشخصية

57,52,47,42,37,34,27,22,18,12,7,2

3

العقباتاالجتماعية

58,53,48,43,38,33,28,23,17,13,8,3

4

العقباتاألسرية

59,54,49,44,39,32,29,24,19,14,9,4

5

العقباتالمادية

60,55,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5

عددالفقرات

60
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صدق مقياس مستوى الطموح:
 -صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحكمين عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات

المتخصصين في علم النفس ملحق رقم ( ,)1وذلك إلخراج المقياس بأفضل صورة وقد تم األخذ
بآرائهمومالحظاتهمحولمناسبةفقراتها,مدىانتماءالفقراتإلىكلبعدمنأبعادالمقياس .
 االتساق الداخلي لمقياس الطموح:ويقصدبهقوةاالرتباطبيندرجاتكلفقرةمنفقراتالمقياسوالدرجةالكليةللمقياسوكذلك
لألبعاد ,وللتحققمنصدقاالتساقالداخليللمقياسثمتطبيقهعلىعينةاستطالعيةمنخارجأفراد
عينةالدراسةوبلغعددها()69خريجوخريجة,وتمحسابمعاملارتباطبيرسونبيندرجةكلفقرة

والدرجةالكليةللمقياسوللبعدالذيتنتميإليهاباستخدامالبرنامجاإلحصائي()SPSSكالتالي:
 -1معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لبعد الطموح ومحاوره:

تمحسابمعاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)6-4
جدول ()6-4

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس والبعد الذي تنتمي إلي في مستوى الطموح:

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

مقياس مستوى الطموح
العقبات المستقبلية
1

**0.45

**0.42

21

0.55

**0.51

41

0.41

**0.37

6

**0.49

**0.39

26

0.42

**0.39

46

0.42

**0.36

11

**0.44

**0.38

31

0.48

**0.43

51

0.45

**0.43

16

**0.58

**0.51

36

 0.55

**0.53

 56

0.46

**0.45

العقبات الشخصية 
2

** 0.48

**0.45

22

**0.42

**0.41

42

**0.48

**0.46

7

** 0.47

**0.42

27

**0.45

**0.43

47

**0.49

**0.43

12

**0.56

**0.50

34

**0.51

**0.49

52

**0.54

**0.52

18

**0.48

**0.42

37

**0.51

**0.48

 57

**0.42

**0.40
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رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

العقبات االجتماعية 
3

**0.58

**0.55

23

**0.48

**0.45

43

**0.43

**0.41

8

 **0.48

**0.43

28

**0.52

**0.50

48

**0.44

**0.40

13

**0.52

**0.52

33

**0.49

**0.47

53

**0.48

**0.43

17

**0.51

**0.49

38

**0.62

**0.57

 58

**0.43

**0.37

العقبات األسرية 
4

** 0.51

**0.50

24

**0.60

**0.49

44

**0.59

**0.58

9

** 0.58

**0.56

29

**0.56

**0.52

49

**0.58

**0.56

14

**0.49

**0.47

32

**0.58

**0.55

54

**0.56

**0.57

19

**0.50

**0.49

39

**0.61

**0.58

 59

**0.57

**0.54

العقبات المادية 
5

** 0.49

**0.48

25

**0.59

**0.53

45

**0.51

**0.49

10

** 0.58

**0.54

30

**0.50

**0.48

50

**0.65

**0.60

15

**0.59

**0.52

35

**0.59

**0.55

55

**0.45

**0.39

20

**0.55

**0.53

40

**0.54

**0.51

 60

**0.54

**0.52

ر عند مستوى داللة  0.05و درجة حرية ( 0.211= )68ويرمز لها **
ر عند مستوى داللة  0.01و درجة حرية ( 0.295 = )68ويرمز لها *

يتضحمنالجدول()7-4أنجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجةالكليةللبعدارتباطاًداالًداللة

إحصائيةعندمستوىداللة(,)0.05,0.01وهذايدلعلىأنالمقياسيمتازباالتساقالداخلي.

 -2معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الطموح والدرجة الكلية للمقياس :تم حساب معامل
االرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)7-4
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جدول () 7- 4

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس مستوى الطموح
م

عدد فقرات

األبعاد

عدد مستوى الطموح

معامل االرتباط

1

العقباتالمستقبلية

12

** 0.74

2

العقباتالشخصية

 12

**0.86

3

العقباتاالجتماعية

12

**0.73

5

العقباتاألسرية

12

**0.74

6

العقباتالمادية

 12

**0.82

60

*****

الدرجة الكلية

رعندمستوىداللة0.05ودرجةحرية(0.211=)68ويرمزلها* 

رعندمستوىداللة0.01ودرجةحرية(0.295=)68ويرمزلها** 

يتضحمنخاللالجدولالسابقبالنسبةأنجميعاألبعاد ذاتداللةإحصائيةعندمستوى

داللة()0.01معالدرجةالكليةللمقياس.
ثبات االختبار لمقياس مستوى الطموح:

ويقصدبهأنيعطياالختبارالنتائجنفسهاتقريباًإذا أعيدتطبيقهعلىنفسالطلبةمرةثانية

ويعبرعنهإحصائياًبأنهمعاملارتباطبينعالماتاألفرادبينمراتإجراءاالختبارالمختلفة .
و قام الباحث بحساب معامل الثبات بالطرق التالية :

 -1طريقة التجزئة النصفية:

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس بعد تجريبه على عينة
استطالعية,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()8-4التالييوضحذلك :
جدول ( )8-4

يبين معامل الثبات:
م

األبعاد

عدد فقرات

قيمة الثبات

عدد مستوى الطموح

1

العقباتالمستقبلية

12

0.86

2

العقباتالشخصية

12

0.83

3

العقباتاالجتماعية

12

0.84

4

العقباتاألسرية

12

0.85

5

العقباتالمادية

12

0.86

60

0.87

الدرجة الكلية
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ويتبينمنالجدولالسابق أنمعاملالثباتينحصرمابين()0.86-0.83وهذايعنيأن

المقياسيتمتعبدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .
 -2معامل الفا كرونباخ:

استخدمالباحثمعاملالفاكرونباخلحسابثباتالمقياسبعدتجريبهعلىعينةاستطالعية,

ومعاملالفاأداةإحصائية حساسةألخطاءالعينةوالمقياس,ويتمبهاحساباتساقوتجانسالمقياس
الواحدتعبرعنمضمونواحد,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()9-4التالييوضحذلك :
جدول ( ) 9-4
معامل الثبات:

م

األبعاد

عدد فقرات

قيمة الثبات

عدد مستوى الطموح

1

العقباتالمستقبلية

12

0.88

2

العقباتالشخصية

12

0.85

3

العقباتاالجتماعية

12

0.87

4

العقباتاألسرية

12

0.89

5

العقباتالمادية

12

0.88

60

0.91

الدرجة الكلية

يتبينمنالجدولالسابقأنمعاملالثباتينحصرمابين()0.89–0.85وهذايعنيأن

المقياسيتمتعبدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .
ثالثا :مقياس قلق المستقبل ( إعداد زينب محمود شقير:) 2005

واعتمدالباحثمقياسقلقالمستقبلمنإعدادزينبشقير,ويهدف المقياس إلى معرفة رأي

الفرد الشخصي بوضوح في المستقبل ,وذلك على مقياس متدرج من "ال تنطبق ,أحيانا ,تنطبق"
وموضوع أمامه تقديرات ثالثية " "1 ,2,3على الترتيب وذلك عندما يكون اتجاه البنود نحو قلق

المستقبلسلبيكمافيالفقرات(,)10-1بينماتكونباقيالفقراتمن()28-11هذهالتقديراتفي
اتجاهعكسي"."3,2,1عندما يكون اتجاه التقديرات نحو قلق المستقبل إيجابي,وبذلك تشير

الدرجة المرتفعة علىالمقياس إلى ارتفاع قلق المستقبل لدى الفرد,ويتكون المقياس من ( )28مفردة
موزعة على خمسة محاور " مشكالت حياتية ,قلق الصحة والموت ,القلق الذهني ,اليأس من

المستقبل,الخوفمنالفشل"وعددفقراتكلبعدعلىالترتيب""5,6,7,5,5وتنحصردرجات

البعدمابين""84–28درجة,والجدولرقم()10-4يبينمواصفاتبعدمستوىقلقالمستقبل .
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جدول () 10 - 4

أبعاد مقياس قلق المستقبل وفقرات :
قلق المستقبل

األبعاد
1

مشكالتحياتية

24,22,21,20,17

2

قلقالصحةوالموت

26,25,19,18,10

3

القلقالذهني

28,23,14,13,11,6,3

4

اليأسمنالمستقبل

16,12,9,8,7,4

5

الخوفمنالفشل

27,15,5,2,1

عدد الفقرات مقياس قلق المستقبل

28

صدق مقياس قلق المستقبل:
 -صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحكمين عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات
المتخصصين في علم النفس ملحق رقم ( ,)1وذلك إلخراج المقياس بأفضل صورة وقد تم األخذ
بآرائهمومالحظاتهمحولمناسبةفقراتها,مدىانتماءالفقراتإلىكلبعدمنأبعادالمقياس.
 -االتساق الداخلي لمقياس قلق المستقبل:

ويقصدبهقوةاالرتباطبيندرجاتكلفقرةمنفقراتالمقياسوالدرجةالكليةللمقياسوكذلك

لألبعاد ,للتحققمنصدقاالتساقالداخليللمقياسبتطبيقهعلىعينةاستطالعيةمنخارجأفراد
عينةالدراسةوبلغعددها()69خريجوخريجة,وتمحسابمعاملارتباطبيرسونبيندرجةكلفقرة

والدرجةالكليةللمقياس,وللبعدالذيتنتميإليهاباستخدامالبرنامجاإلحصائي()SPSSكالتالي:


 -1معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لبعد مستوى قلق المستقبل والدرجة الكلية:

تمحسابمعاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)11-4
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جدول ()11-4
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس والبعد الذي تنتمي إلي في مستوى قلق المستقبل
رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

رقم السؤال

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الكل

مقياس مستوى قلق المستقبل
مشكالت حياتية
17

**0.54

**0.55

20

**0.76

**0.75

22

**0.37

**0.69

24

**0.48

**0.67

21

*0.22

**0.52

قلق الصحة والموت
10

**0.53

**0.42

18

**0.43

**0.65

25

**0.42

**0.56

26

**0.47

**0.65

19

**0.57

**0.71

القلق الذهني
3

**0.39

**0.42

6

**0.37

**0.37

11

**0.51

**0.65

13

**0.46

**0.63

14

**0.36

**0.49

23

**0.67

**0.72

28

0.77

**0.74

اليأس من المستقبل
4

*0.26

*0.28

7

**0.51

**0.65

8

**0.46

**0.65

9

**0.59

**0.71

12

**0.56

**0.53

16

**0.58

**0.62

الخوف من الفشل
1

**0.33

**0.75

2

**0.37

**0.66

15

**0.54

**0.49

27

**0.65

**0.61

5

**0.30

**0.56

رعندمستوىداللة0.05ودرجةحرية(0.211=)68ويرمزلها** 
رعندمستوىداللة0.01ودرجةحرية(0.295=)68ويرمزلها* 

الً
يتضللحمللنالجللدول()11-4أنجميللعالفق لراتمرتبطللةمللعالدرجللةالكليللةللبعللدارتباط لاًدا 

دالل للةإحص للائيةعن للدمس للتوىدالل للة(,)0.05,0.01وه للذاي للدلعل للىأنالمقي للاسيمت للازباالتس للاق

الداخلي.

 -2معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية للمقياس :تم حساب
معاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)12-4
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جدول () 12 - 4

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية
م

عدد فقرات

األبعاد

معامل االرتباط

عدد مستوى قلق المستقبل
1

مشكالتحياتية

5

**0.75

2

قلقالصحةوالموت

5

**0.81

3

القلقالذهني

7

**0.90

4

اليأسمنالمستقبل

6

**0.83

5

الخوفمنالفشل

5

**0.73

28

**0.68

الدرجة الكلية للمقياس

رعندمستوىداللة0.05ودرجةحرية(0.211=)68ويرمزلها* 

رعندمستوىداللة0.01ودرجةحرية(0.295=)68ويرمزلها** 

يتضحمنخاللالجدولالسابقبالنسبةأنجميعاألبعاد ذاتداللةإحصائيةعندمستوى

داللة()0.01معالدرجةالكليةللمقياس.

ثبات االختبار لمقياس مستوى قلق المستقبل:
ويقصدبهأنيعطياالختبارالنتائجنفسهاتقريباًإذا أعيدتطبيقهعلىنفسالطلبةمرةثانية

ويعبرعنهإحصائياًبأنهمعاملارتباطبينعالماتاألفرادبينمراتإجراءاالختبارالمختلفة .
وقامالباحثبحسابمعاملالثباتبالطرقالتالية :

 -1طريقة التجزئة النصفية:

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس بعد تجريب على عينة

استطالعية ,وقد تم حساب معامل الثبات والجدول ( )13-4التالي يوضح ذلك :
جدول ( )13-4

معامل التجزئة النصفية أو جتمان لمقياس مستوى قلق المستقبل
األبعاد
م

عدد فقرات
قيمة الثبات

عدد مستوى قلق

البعد األول

المستقبل

1

مشكالتحياتية

5

0.86

2

قلقالصحةوالموت

5

0.83

3

القلقالذهني

7

0.89

4

اليأسمنالمستقبل

6

0.88

5

الخوفمنالفشل

5

0.84

28

0.92

الدرجة الكلية للمقياس
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واتضحمنالجدولالسابق أنمعاملالثباتينحصرمابين()0.89-0.83وهذايعنيأن

المقياسيتمتعبدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .
 -2معامل الفا كرونباخ:

استخدمالباحثمعاملالفاكرونباخلحسابثباتالمقياسبعدتجريبهعلىعينةاستطالعية,

ومعاملالفاأداةإحصائيةحساسةألخطاءالعينةوالمقياس,ويتمبهاحساباتساقوتجانسالمقياس
الواحدتعبرعنمضمونواحد,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()14-4التالييوضحذلك :
جدول ( ) 14-4

معامل الفا كرونباخ لمقياس مستوى قلق المستقبل
عدد فقرات
األبعاد

م

قيمة الثبات

عدد مستوى قلق
المستقبل

1

مشكالتحياتية

5

0.91

2

قلقالصحةوالموت

5

0.90

3

القلقالذهني

7

0.94

4

اليأسمنالمستقبل

6

0.92

5

الخوفمنالفشل

5

0.89

28

0.96

بعد قلق المستقبل

واتضح هنا أن معامل الثبات ينحصر ما بين ( )0.94-0.89وهذا يعني أن المقياس

يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات تطمئن الباحث بتطبيق على عينة الدراسة.
ثالث ا :مقياس االغتراب النفسي ( إعداد الباحث ):

قامالباحثباالطالع علىالدراساتواألبحاثذاتالعالقةبمستوىاالغترابالنفسيواعتمد

ردبالعزلةوالضياعوالوحدة ,وعدم

الباحثمقياسمنإعداده ,ويهدف المقياس إلى معرفةشعورالف

االنتماء وفقدان الثقة واإلحساس بالقلق والعدوان ,ورفض القيم والمعايير االجتماعية واالغتراب عن
الحياةاألسريةوالمعاناةمنالضغوطالنفسيةبوضوح وذلك على مقياس متدرجمن"أعارضبشدة,

تقديرات خماسية " "5 ,4 ,3 ,2 ,1على
أعارض ,متردد ,أوافق ,أوافق بشدة " وموضوع أمامه 
الترتيبوذلككوناتجاهالبنودنحواالغترابسالبا فيجميعفقراتالبعدوهي(,)38-1ويتكون

المقياس من ( )38مفردة موزعة على أربع محاور " الالمعنى ,العزلة ,العجز ,الالمعيارية" وعدد
"وتنحصردرجاتالمقياس مابين""190 – 38

فقراتكلبعدعلىالترتيب"9,10,11,8

درجة,والجدولرقم()11-4يبينمواصفاتمقياسمستوىاالغترابالنفسي .
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جدول () 15 - 4

أبعاد مقياس االغتراب النفسي وفقرات
االغتراب النفسي

البعد الثالث
1

الالمعنى

35,22,19,15,12,9,5,1

2

العزلة

37,31,27,26,23,20,16,13,10,6,2

3

العجز

38,33,31,29,28,24,17,11,7,3

5

الالمعيارية

36,34,30,25,21,18,14,8,4
38

عدد الفقرات

صدق مقياس االغتراب النفسي:
 -صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحكمين عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات

المتخصصين في علم النفس ملحق رقم ( ,)1وذلك إلخراج المقياس بأفضل صورة وقد تم األخذ
بآرائهمومالحظاتهمحولمناسبةفقراتها,مدىانتماءالفقراتإلىكلبعدمنأبعادالمقياس.
 -االتساق الداخلي لمقياس االغتراب النفسي:

ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس,

وكذلكلألبعاد ,للتحققمنصدقاالتساقالداخليللمقياسبتطبيقهعلىعينةاستطالعيةمنخارج

أفرادعينةالدراسةوبلغعددها()69خريجوخريجة,وتمحسابمعاملارتباطبيرسونبيندرجةكل
فقرةوالدرجةالكليةللمقياس,وللبعدالذيتنتميإليهاباستخدامالبرنامجاإلحصائي()SPSSكالتالي :
 -1معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لبعد االغتراب ومحاوره:
تمحسابمعاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)16-4



جدول ()16-4

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس والبعد الذي تنتمي إلي في مستوى
االغتراب النفسي

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

البعد الثالث مستوى االغتراب
الالمعنى
1

**0.76

**0.75

5

**0.57

**0.62

9

**0.70

**0.71

12

**0.78

**0.83

15

**0.54

**0.64

19

**0.73

**0.79

22

**0.59

**0.61

35

**0.70

**0.68
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رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع الكل

معامل االرتباط

العزلة
2

**0.47

**0.54

6

**0.31

**0.41

10

**0.57

**0.61

13

**0.67

**0.66

16

**0.68

**0.68

20

**0.67

**0.98

23

**0.61

**0.71

26

**0.54

**0.61

27

**0.75

**0.70

31

**0.64

**0.70

37

**0.66

**0.63

العجز
3

**0.75

**0.77

7

**0.73

**0.74

11

**0.63

**0.62

17

**0.73

**0.69

24

**0.63

**0.64

28

**0.66

**0.69

29

**0.63

**0.73

31

**0.80

**0.80

33

**0.73

**0.77

38

**0.59

**0.64

الالمعيارية
4

**0.33

**0.43

8

**0.34

**0.43

14

**0.53

**0.60

18

**0.69

**0.63

21

**0.74

**0.70

25

**0.70

**0.72

30

**0.30

**0.40

34

**0.51

**0.62

36

**0.68

**0.69
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يتضحمنالجدول()19-4أنجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجةالكليةللبعدارتباطاً داالً داللة

إحصائيةعندمستوىداللة(,)0.05,0.01وهذايدلعلىأنالمقياسيمتازباالتساقالداخلي.

 -3معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االغتراب النفسي والدرجة الكلية للمقياس :تمحساب
معاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)17-4
جدول () 17 - 4

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االغتراب النفسي والدرجة الكلية
م

األبعاد

عدد فقرات

البعد األول

عدد مستوى االغتراب

معامل االرتباط

1

الالمعنى

8

**0.96

2

العزلة

 11

**0.95

3

العجز

10

**0.97

5

الالمعيارية

9

**0.90

38

**0.93

الدرجة الكية للمقياس
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يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع األبعاد ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

()0.01معالدرجةالكليةللمقياس.


ثبات االختبار لمقياس مستوى االغتراب النفسي:
ويقصدبهأنيعطياالختبارالنتائجنفسهاتقريباًإذا أعيدتطبيقهعلىنفسالطلبةمرةثانية

ويعبرعنهإحصائياًبأنهمعاملارتباطبينعالماتاألفرادبينمراتإجراءاالختبارالمختلفة .
وقامالباحثبحسابمعاملالثباتبالطرقالتالية :

 -1طريقة التجزئة النصفية:

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس بعد تجريبه على عينة

استطالعية بلغت()65خريجوخريجة ,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()18-4التالييوضح
ذلك :

جدول ( )18-4

معامل التجزئة النصفية أو جتمان لمقياس مستوى االغتراب النفسي
م

األبعاد

عدد فقرات

البعد األول

عدد مستوى االغتراب

قيمة الثبات

1

الالمعنى

8

0.88

2

العزلة

 11

 0.93

3

العجز

10

0.92

5

الالمعيارية

9

0.89

38

0.93

الدرجة الكلية للمقياس

واتضحهناأنمعاملالثباتينحصرمابين()0.93-0.88وهذايعنيأنالمقياس يتمتع
بدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .

 -2معامل ألفا كرونباخ:

استخدمالباحثمعاملألفاكرونباخلحسابثباتالمقياسبعدتجريبهعلىعينةاستطالعية,

ومعاملألفاأداةإحصائيةحساسة ألخطاءالعينةوالمقياس,ويتمبهاحساباتساقوتجانسالمقياس
الواحدتعبرعنمضمونواحد,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()19-4التالييوضحذلك :
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جدول ( ) 19-4

معامل الفا كرونباخ لمقياس مستوى االغتراب النفسي
م

عدد فقرات

األبعاد

قيمة الثبات

عدد مستوى االغتراب

1

الالمعنى

8

0.90

2

العزلة

 11

 0.93

3

العجز

10

0.93

5

الالمعيارية

9

0.91

38

0.95

بعد االغتراب

ويتضحمنالجدولالسابقأنمعاملالثباتينحصرمابين()0.93-0.90وهذايعنيأن

المقياسيتمتعبدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .
مقياس االتجاه نحو الهجرة:

قامالباحثباستخداممقياس االتجاهنحوالهجرةمنإعداد(خليلشحادة) ,وذلكبعدإجراء

التعديالتالمناسبة,بمايتالءممعأهداف الدراسة,ويتكون المقياس من ( )26مفردة موزعة على

أربعةمحاور "االقتصادي,السياسي,االجتماعي,النفسي"وعددفقراتكلبعدعلىالترتيب",4,5

"9,8وتنحصردرجاتالمقياسمابين""130–26درجة ,متدرجمن"أعارضبشدة,أعارض,
متردد,أوافق,أوافقبشدة"وموضوعأمامهتقديراتخماسية""5,4,3,2,1علىالترتيبوذلك
كوناتجاهالبنودنحوالهجرةموجبةفيجميعفقراتالبعدوهي()26-1عدا",20,11,10

"24,21فهيفقراتسالبة,والجدولرقم()20-4يبينمواصفاتاستبانةاالتجاهنحوالهجرة .
جدول () 20-4

أبعاد استبانة االتجاه نحو الهجرة
م

مستوى االتجاه نحو الهجرة

االستبانة

1

االقتصادي

28,18,16,4,1

2

السياسي

17,9,7,5

3

االجتماعي

24,20,19,12,10,8,6,3

4

النفسي

25,23,22,21,15,14,13,11,2

عدد الفقرات االستبانة

26
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صدق مقياس االتجاه نحو الهجرة:
 -صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحكمين عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات

المتخصصين في علم النفس ملحق رقم ( ,)1وذلك إلخراج المقياس بأفضل صورة وقد تم األخذ
بآرائهمومالحظاتهمحولمناسبةفقراتها,مدىانتماءالفقراتإلىكلمحورمنمحاوراالستبانة.
 -صدق االتساق الداخلي الستبانة االتجاه نحو الهجرة:

ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية ,وكذلك

للمحاور للتحقق منصدقاالتساق الداخليلمقياس العوامل النفسية بتطبيقه على عينةاستطالعية

منخارجأفرادعينةالدراسةوبلغعددها()69خريجوخريجة,وتمحسابمعاملارتباطبيرسونبين
درجةكلفقرةوالدرجةالكليةللمقياس,وكذلكالمحاورالفرعيةلكلبعدباستخدامالبرنامجاإلحصائي

()SPSSكالتالي:

 -1معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس االتجاه نحو الهجرة ومحاوره :
تمحسابمعاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)21-4
جدول ()21-4

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس االتجاه نحو الهجرة وأبعادها
رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع المحور

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع المحور

معامل االرتباط

رقم السؤال

مع البعد

معامل االرتباط

مع المحور

معامل االرتباط

االقتصادي
1

18

السياسي

5

17

االجتماعي

3

10
20

النفسي

2

14
22

**0.75
**0.61
**0.68
**0.71

**0.75
**0.80
**0.83
**0.77

4

28

**0.35

7

**0.67

**0.76

**0.28

6

**0.37

**0.43

24

**0.55

**0.30

**0.64

12

**0.67
**0.52
**0.76

**0.54

**0.29

**0.38

**0.63

**0.49

**0.43

16

9

8

19

**0.68

**0.52

**0.61
**0.55

**0.73

**0.73

**0.69
*0.27

**0.58

**0.59

11

**0.65

**0.71

13

**0.65

**0.86

**0.72

**0.72

23

**0.63

**0.70

 25

**0.61

**0.70

**0.63

**0.82

15

**0.81

**0.84

رعندمستوىداللة0.05ودرجةحرية(0.211=)68ويرمزلها* 

رعندمستوىداللة0.01ودرجةحرية(0.295=)68ويرمزلها** 
110

21

**0.42

**0.42

يتضحمنالجدول()24-4أنجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجةالكليةوكذلكمعأبعادها

ارتباطاً داالً داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ,)0.05 ,0.01وهذا يدل علىأن المقياس تمتاز
باالتساقالداخلي.

 -2معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية الستبانة االتجاه نحو الهجرة تمحساب
معاملاالرتباطكمايوضحهاالجدولرقم(.)22-4
جدول () 22- 4

معامالت االرتباط بين المحاور وأبعاد مقياس االتجاه نحو الهجرة
األبعاد

م

معامل االرتباط

عدد فقرات

1

اقتصادي

5

**0.88

2

سياسي

4

**0.81

3

اجتماعي

8

**0.48

4

نفسي

9

**0.86

مقياس االتجاه نحو الهجرة:

ثبات المقياس: Test Reliability
ويقصدبهأنيعطياالختبارالنتائجنفسهاتقريباًإذا أعيدتطبيقهعلىنفسالطلبةمرةثانية

ويعبرعنهإحصائياًبأنهمعاملارتباطبينعالماتاألفرادبينمراتإجراءاالختبارالمختلفة .
وقامالباحثبحسابمعاملالثباتبالطرقالتالية :

 -1طريقة التجزئة النصفية:

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس بعد تجريب على عينة

استطالعية ,وقد تم حساب معامل الثبات والجدول ( )23-4التالي يوضح ذلك :
جدول ( )23-4

معامل التجزئة النصفية المقياس االتجاه نحو الهجرة
معامل التجزئة النصفية

البعد
اقتصادي

0.81

سياسي

0.80

اجتماعي

0.77

نفسي

0.84

الدرجة الكلية

0.86
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واتضحهناأنمعاملالثباتينحصرمابين()0.84-0.77وهذايعنيأنالمقياس يتمتع

بدرجةمناسبةمنالثباتتطمئنالباحثةبتطبيقهعلىعينةالدراسة .

 -2معامل ألفا كرونباخ:

استخدمالباحثمعاملألفاكرونباخلحسابثباتالمقياسبعدتجريبهعلىعينةاستطالعية,

ومعاملألفاأداةإحصائيةحساسةألخطاءالعينةوالمقياس,ويتمبهاحساباتساقوتجانسالمقياس

الواحدتعبرعنمضمونواحد,وقدتمحسابمعاملالثباتوالجدول()24-4التالييوضحذلك :
جدول ( )24-4

معامل ألفا كرونباخ الستبانة االتجاه نحو الهجرة
معامل التجزئة النصفية

البعد
اقتصادي

0.84

سياسي

0.83

اجتماعي

0.75

نفسي

0.85

الدرجة الكلية

0.89

ويبين الجدول السابق أن معامل الثبات ينحصر ما بين ( )0.85-0.75وهذا يعني أن
المقياسيتمتعبدرجةمناسبةمنالثباتتظمئنالباحثبتطبيقهعلىعينةالدراسة .


خامس ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة :تماستخداماألساليباإلحصائيةالتالية :
 .1تمحسابمعاملارتباطبيرسونلالتساقالداخلي .

 .2معادلةألفاكرونباخوطريقةالتجزئةالنصفيةوجتمان .

 .3تمحسابالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبي .
 .4تماستخداماختبار( test )tلعينتينمستقلتين.

 .5تماستخدامتحليلالتبايناألحادي,ولبيانأدنىالفروقتماستخدام.LSD
 .6تماستخدامتحليلالتباينالثنائي,ولبيانأثرالتفاعل.

112

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 المقدمة.
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.
 التوصيات.
 المقترحات.

الفصل الخامس
مقدمة:

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث ,والمتعلقة بأهداف ,حيث تم

استخدام البرنامج اإلحصائي " " SPSSفي معالجة بيانات الدراسة وسيتم عرض النتائج التي تم
التوصلإليهاوكذلكمناقشةالنتائجوتفسيرها,ثمعرضتوصياتومقترحاتالدراسة .


إجابة السؤال األول :والذي ينص على ما يلي " :ما درجة تقدير أفراد العينة للعوامل النفسية قيد
الدراسة " مستوى الطموح ,قلق المستقبل ,االغتراب النفسي" لدى أفراد العينة ؟ " تم إيجاد قيمة
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من العوامل النفسية لدى الخريجين
بمحافظاتغزة,كمايوضحهاالجدول( .)1-5

الجدول ()1-5

قيمة الوسط الحسابي واال نحراف المعياري والوزن النسبي للعوامل النفسية قيد الدراسة لدى
الخريجين بمحافظات غزة من وجهة نظر أفراد العينة

م

العوامل النفسية

  1مستوىالطموح

الدرجة

العظمى

المتوسط

الحسابي

اال نحراف
المعياري

الوزن

النسبي

 180

 119.44

0.22

66.35

2

قلقالمستقبل

84

49.23

8.08

58.61

3

االغترابالنفسي

190

110.41

22.05

58.11

ويتضح من الجدول ( )1-5أن مستوى العوامل النفسية لدى الخريجين بمحافظات غزة
تتفاوتمنحيثقوتها,حيثانحصرالوزنالنسبيفياألبعادبين(,)66.35-58.11وبدراسةأي

األبعادأكثرتأثي اًربل"العواملالنفسيةلدىالخريجينبمحافظاتغزة من وجهة نظر أفراد العينة "تم
ترتيبهاتنازلياًوهي :

 بلغمستوىالطموححيثكانالمتوسطالحسابي()119.44والوزنالنسبي(.)66.35 -بالنسبةلمستوىقلقالمستقبلبلغالمتوسطالحسابي()49.23والوزنالنسبي(.)58.61

 بالنسبة لمستوى االغتراب النفسي بلغ المتوسط الحسابي ( )110.41والوزن النسبي( .)58.11
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إجابة السؤال الثاني :والذي ينص على ما يلي":ماعالقةكلمن"قلقالمستقبل ,ومستوىالطموح
واالغترابالنفسي"باالتجاهنحوالهجرةلديأفراد العينة؟ولإلجابةعنهذاالسؤالقامالباحثبدراسة

أيالعوامل النفسيةلهاعالقةمعاالتجاهنحوالهجرةتمإيجاد قيمةمعاملاالرتباطومستوىالداللة,
كمايوضحهاالجدول(.)3-5

الجدول ()3-5

قيمة معامالت االرتباط بين العوامل النفسية واالتجاه نحو الهجر لدى الخريجين بمحافظات غزة من
وجهة نظر أفراد العينة

مستوى الطموح

مستوى قلق المستقبل

مستوى االغتراب

العوامل النفسية

األبعاد

م
1

االقتصادي

0.071

**0.135

**0.359

**0.30

2

السياسي

0.048

**0.173

**0.357

**0.31

3

االجتماعي

0.068-

0.149**-

0.191**-

0.19**-

4

النفسي

*0.116

**0.292

**0.515

**0.475

االتجاه نحو الهجرة

0.077

 **0.202

 **0.426

**0.375

ويتضحمنالجدول()3-5أنمعامالتاالرتباطبينمقياسالعواملالنفسيةكاالتي :
 أن هناك عالقة موجبة ما بين العوامل النفسية والدرجة الكلية لالتجاه نحو الهجرة ,وكذلكجميعاالبعاد"االقتصادية,السياسي,االجتماعية,النفسية" .

 عدم وجود عالقة بين مستوى الطموح والدرجة الكلية لالتجاه نحو الهجرة ,وكذلك جميعاألبعاد " االقتصادية ,السياسية ,االجتماعية " ,في حين تبين أن هناك عالقة ما بين
مستوى الطموح والبعد النفسي في اال تجاه نحو الهجرة.

ويري الباحث:أنمستوىطموحالفرديرتبطبالتطلعاتواآلمالالتييسعىالفردإلىتحقيقها؛
حيث إن الخريجين الجامعيين الذين يشعرون بأنهم قاد رون على تحقيق طموحاتهم المتالكهم قدرات
وامكانيات كبيرة ويتمتعون بمستوى طموح عال وقدرات نفسية متينة تتولد عندهم توقعات إيجابية,

وبالتالي فإن طموحهم سيكون مرتفع ,وسيدفعهم إلي التفكير بضرورة البقاء في الوطن من أجل

مواصلة البناء والنهوض بالمجتمع,وذلك تحقيقا ألهدافهم التي رسموها ألنفسهم ,أما الذين ال تحقق

طموحاتهم أو يشعرون بأن هذه الطموحات غير قابلة للتحقق ,يجدوا صعوبة في تحقيق أهدافهم
وتطلعاتهم,ورغباتهمفيضوءاصطدامهذهاآلمالوالطموحاتبالواقعالذيقديقفعائقاًأمامتحقيق

الخريجين,
هذه الطموحات؛ خاصة بسبب وجود العوامل الهادمة ,والتي تعيق  وتدمر طموحات  
فيشعرون بالتحطم والالمباالة ,وعدم االهتمام ال بالحاضر وال بالمستقبل ,فهم لم يجدوا أهمية للنجاح
أو ما يساعد على تحقيق أهدافهم,وبالتالي يزداد تفكيرهم باالتجاه نحو الهجرة للتخلل من وضعهم

السيل .
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وقد نوه إدلر أن اإلنسان له دوافع اجتماعية وله آماله وطموحاته التي يسعى جاهداً إلى

تحقيقها وهي:الذات الخالقة,والكفاح في سبيل التفوق,واألهداف النهائية القابلة للتحقيق واألهداف
الوهميةالتيترجعلسوءتقديرالفرد(.محمود .)48:2001,

وهذايعنىأنالخريجالجامعيالذيلديهيأسواحباطوقلقاليعدمتكيفاًمعواقعهحيثأنه

ال يستطع تحقيق أحالمه وطموحاته ,وبالتالي يتولد لديه حافز قوى نحو االتجاه للهجرة من خالل
الظروف التي يعيشها من عدم استقرار الوضع األمني والذي ينعكس سلباً على شعور الفرد بعدم

الطمأنينة واألمان النفسي ,حيث تزداد هذه المصاعب مع مرور الزمن في ظل الواقع الصعب الذي
يشهده قطاع غزة من تدنى الخدمات الصحية المقدمة للموطنين ,وتدهور النظام البيئي واالجتماعي
وتلوث الهواء والبحر والبطالة والفقر وانتشار المخدرات بين أوساط الشباب وأزمة التيار الكهربائي

فمجملهذهالظروفتعملإلىحالةمنالضيقوالتوترحيثارتفعلديهماالتجاهنحوالهجرة .

ويستنتج الباحث مما سبق أن الخريج الجامعي المثابر والمجتهد يضع لنفسه مستوى طموح

يتماشىمعقدراتهوامكاناتهوحالتهالنفسية,ألنهغالباًمايكونعلىوعيبمالديهمنقدراتوتجارب

متكررةبالتفوقوالنجاحاتالمتالحقةوالتي ازدتمنطموحه .

ويضيفساميعبدالسالم()98,2010أنمستوىالطموحيعدمنأبعادالشخصيةاإلنسانية

ويعبر عن قدرة الفرد على وضع األهداف والتخطيط لها في جوانب حياته ومحاولة ال وصول إلى
تحقيق هذه األهداف متخطياً كل الصعوبات للوصول إلى مكانه أعلى مما هو عليه وفقا لقدراته

وتطلعاتهالمستقبلية .

وتتفقنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجشحادة()2008التيأكدتأن()%70.3منأفرادالعينةلديهم

رغبة في الهجرة بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية والنفسية في قطاع غزة ,وكما اتفقت هذه
النتيجة معنتائج دراسةالمالكي/وشلبي( ,)2000ودراسةدرويي( )2003ودراسةمعمر()2009
ودراسة الطيف ( )2009التي أكدت في مجملها أن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والنفسية هي التي تدفع األفراد للهجرة وترك موطنهم األصلي والبحث عن وطن بذل أكثر أمناً

واستق ار اًر .

 وتتفللقهللذهالنتيجللةمللعنظريللةالجللذبوالطللردفلليتفسلليرظللاهرةالهج لرةلللدىاألف لرادم لرتبط

بعواملللطللردمللنالمللوطناألصللليوعواملللجللذبمللنالدولللةالمسللتقبلةولعلللأبللرزالعوامللل:البطالللة
والفقروالوضعاالقتصاديالصعبواالغترابالنفسيبسببعدمتحقيقالطموحات .

(عياط )2004:14,
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وتعتبر العوامل االقتصادية والسياسية السبب الرئيس لظاهرة الهجرة وظروف العمل السيئة

التيتدفعاألفرادللهجرة(.الفيل .)2000,

ويتأثرمستوىالطموحبقلقالمستقبل,فنظرةالتوجسوالقلقمنالمستقبلتنعكسعلىمستوى

الطموح فتحد منه ,وتجعله في أضيق الحدود لعدم إمكانية تحقيق هذا الطموح من وجهة نظره فيأخذ

الًمنمواجههالصعوباتالحاليةوالمستقبلية(عبدالرحمن .)49:1991:
الشخلمواقفاالنطواءبد 

 فيما يتعلق بوجود عالق اة موجبة بين قلق المستقبل والدرجة الكلية لالتجاه نحو الهجرة,وكذلك جميع األبعاد " االقتصادية ,السياسية ,االجتماعية ,النفسية".

ويعزو الباحث ذلك إلى:
أن قلق الخرجين من المستقبل مرتبط بعوامل بيئية واجتماعية وسياسية وثقافية والمتمثلة في

ارتفاع تكلفة السكن واألسعار ,وغياب العدالة التوزيعية واالجتماعية وقلة فرل العمل لخريجي
الجامعات ,وتأخير سن الزواج والخوف من الفشل في الحياة الزوجية من عدم العثور على الشريك

المناسب,وتزدادهذهالمخاوفواألحداثمعالزمن,ألنقائمةاألحداثغيرالسارةكثيرةجدا؛فكلما
كبر الفرد تزداد لديه مسئولياته وواجباته الذاتية واألسرية مما يرفع لديه من قلق المستقبل وكلها لها
تأثيرقوىوكبيرعلىآمالوطموحاتالخريجيننحومستقبلهمممايدفعهمللبحثعنالبديلأوالحل

فيوجهةنظرهمأالوهوالهجرة .

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة المصراتي ( )2014ودراسة شهاب()2013ودراسة

إبراهيم ( )2013ودراسة فياض()2011ود ارسة معمر()2009ودراسة درويي( )2003والتي انتهت

بنتيجةأنالهجرةمدفوعةبعواملاقتصاديةواجتماعيةوسياسيةتتمثلفيتدنيأوضاعالمهاجرينفي

بلدهماألصلي .
الهجرة حيث إنه كلما ارتفع وزاد قلق
وهناك عالقة موجبة بين قلق المستقبل واالتجاه نحو  
المستقبل لدى الخريجين الجامعيين زاد االتجاه نحو الهجرة بسبب النظرة التشاؤمية والسوداوية السلبية
نحووالمستقبلويرى الباحث :أنالقلقمنالمستقبليؤديإلىاختاللفيالتوازنممايؤثرعلىالصحة

منالناحيةالعقليةوالجسميةويجعلتفكيرالفردمضطرباًويكونمظلموغامض,فبعدأنكانالمستقبل

مصد ارلرسماألهدافوتحقيقالطموحاتأصبحاألنمصد اًرللخوفوالقلقواالتجاهنحوالهجرة .

حيث إن التشاؤم والخوف والقلق من المستقبل يجعل أهداف وطموحات الخريج الجامعي

صعبة وال يمكن تحقيقها وبلوغها مما يصيبه بالفشل وخيبه األمل؛ ألن كل هدف لم يستطع تحقيقه
يؤدي إلى الشعور باإلحباط واالكتئاب النفسي ,ومعظم الخريجين في قطاع غزة غير قادرين على

وضعأهدافحقيقيةبماتتناسبمعطاقاتهموخبراتهمالتعليميةوالمهارية .
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ويري (دياب  )438,2001أن األهداف والطموحات الزائدة التي ال تتناسب مع حجم

اإلمكاناتالواقعيةالمستقبليةمناألسبابالمؤديةلقلقالمستقبل .

ويعتقدالباحثأنمعتقداتالخريجالجامعيعننفسه,وقدرتهعلىتنظيماألهدافالشخصية

واألحداث العامة المراد تنفيذها ,وثقته العالية بنفسة ونظرته المتفائلة للمستقبل وتجاوز الصعوبات

والعراقيلالتييوجهوهاتساعدعلىالتغلبعلىالتفكيرفياالتجاهنحوالهجرةنوعاما,وبينمااهتزاز
الثقة بالنفس والنظرة السلبية التشاؤمية للذات ,والعجز عن تحقيق مطالب ومدركات الحياة وتخيل

األسوأ,واستمرارالتفكيرفيالكوارث؛فإنالفرداليستطيعأنيفكروالأنيخططلهذاالمستقبلويفقد

كثيرمنآمالهوطموحاتهممايزيدقلقهنحوالمستقبل,وبالتالييزيدمناالتجاهنحوالهجرة .
ويذكر ( خليل )49,2002أن الفرد الذي لديه بصيرة وتفكير لمستقبل زاهر يدفعه ذلك إلى

العمل والنشاط واإلقدام على الحياة,بينما الشخل الذي ينظر للمستقبل بمنظار أسود أي أن نظرته
للمستقبل تكون متشائمة ,فإن ذلك يدفعه إلى الكسل والتراخي والهروب من الحياة ,حيث توقع نجاح
الحقلهأثرطيبفيتحديدورسممستوىالطموحبينمااإلخفاقفيالمستقبللهتأثيرمعوق .

وتتق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة علي( )2015والتي تؤكد علي وجود فروق دالة إحصائياً في

التفكيرالسلبيوالنظرةالسلبيةللحياةفيمستوىقلقالمستقبل.

 بالنسبة لوجود عالق اة موجبة بين االغتراب النفسي والدرجة الكلية لالتجاه نحو الهجرة,وكذلك جميع األبعاد " االقتصادي ,السياسي ,االجتماعي ,النفسي".

ويعزو الباحث ذلك إلى:

يعانىالخريجونالجامعيونمنالشعورباالغترابالنفسيكنتيجةللصعوباتوالمشاكلالتي
عاشوها طوال فترة سنوات االحتالل اإلسرائيلي ,ال سيما بعد انتفاضة األقصى وما نتج عنها من
تطوراتاقتصاديةوسياسيةالقتبظاللهاعلىواقعهمالحاليومستقبلهم ,ألن الحاضروالمستقبللن

واإلحباط من
يوفر لهم فرصاً إلشباع حاجاتهم وتحقيق طموحاتهم .فالشباب أشد إحساساً بالمعاناة 
غيرهمبحكمالمرحلةالتييمرونبهاوقلهحيلتهموخبرتهمفيالحياةوتطلعهمإلىحياةافضل .

وكما إن عدم قدرة الخريجين الجامعيين على فعل شيء يخفف من معاناتهم وواقعهم األليم
أمام هذهالظروفالصعبةيجعلهؤالءالشبابيعيشونحالة مناالغترابالنفسيمتمثلةفيحالة
الً يحمل
الالمباالة ,ويقول (حمدي ياسين  )246,1986أن حالة الالمباالة تعد مركباً نفسياً متدخ 

المتناقضات ففيه معانى العجز كما قد يعنى الحقد واالحتجاج الصامت والرفض ,إضافة إلى

اإلحساسبالعجز,ألسبابخارجية,سياسيةواقتصادية .
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والعالقة بين االغتراب النفسي واالتجاه نحو الهجرة عالقة موجبة لدى الخريجين الجامعيين

بصورةعامة,أي أنه كلماازدت حالةاالغترابالنفسيلدىهؤالء الخريجينمنكالالجنسينكلما
ازدادتلديهماالتجاهاتاإليجابيةنحوالهجرةوالعكسصحيح,كردفعلنفسيورغبةحقيقةجامحة

في الهروب من هذا الواقع؛ أي أن اتجاهاته النفسية ستنشط إيجابياً نحو الهجرة نتيجة لألسباب

اء كانت البيئية أم االجتماعية أو الجغرافية التي يعيي بها الشباب في المجتمع الغزى
السابقة ,سو ً
والحروبالمتتالية التيأدت ربماإلى عدمتقبلهذاالشبابقيممجتمعهبسهولة وكذلكقلقهمعلى

المستقبلالذي ترتبعليهآثار نفسيةواجتماعيةأبرزهاضعفاندماجالفردفيمجتمعهوعدمالتزامه
أثرت سلباً على قدرته على التكيف معها ,األمر الذى نجم عنه حاله من
بما يجرى فيه ,وبالتالي  

االغترابالنفسي .


هذه الظروف والمسببات أوصلت هؤالء الخريجين إلى قناعة لتحقيق ذواتهم فكرياً ومهنياً

ولضمانظروفعملومعيشةمريحةفيخارجوطنهم ,ويشير(محمد  )1995إلي أن تأثير
االغترابيجعلنظرةالمغتربإلىالمستقبلكأنهسلسلةمنعدمالتأكدوالاليقينوالشعوربفقدانالقيم

عنشعورهباإلحباطوالسخطوالتشاؤموالرفضوالتمردعلىكل

الً
والمعاييرالتيتنظمسلوكالفردفض 

مايحيطبالمؤسسةوالمجتمع .

إنالخريجينالذينعندهمشعورعالباالغترابيعانونمنحالةملناالضلطرابأوالصلراع
وعللدمالتوافللقعلللىالمسللتوىالشخصلليواالجتمللاعي,وهللذاناشلللعللنعللدمتحقيللقأهللدافهماألساس لية

والمسللتقبلية.ويضلليف(عسلللية(67:2002,أناالغتلرابيل ؤديالفلردوالمجتمللعولللهآثللارسلللبيةتظهللر
ف للياإلحج للامع للنالمش للاركةاالجتماعي للة,وزي للادةالمعارض للةوالص للداموالعن للفث للمالالمب للاالةوالنف للور
واإلدمان .

إجابة السؤال الثالث :والذي ينص على" :هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى الطمـوح
لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,طبيعة العمل ,الدخل الشـهري لألسـرة)؟
وللجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

 1:3النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الفرعيــة للس ـؤال الثالــث والتــي تــنص :ال توجــد فــروق ذات داللــة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى الطموح لدى أفراد
العينة تُعزى لمتغير الجنس( :ذكور ,إناث) .

وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمسلتقلتينللكشلفعلندالللةالفلروق
بينالجنسين,والجدول()4-5يوضحذلك .
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جدول ()4-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى الطموح تُعزى إلى متغير الجنس( :ذكر -أنثى)
البيان
العقباتالمستقبلية 
العقباتالشخصية 
العقباتاالجتماعية 
العقباتاألسرية 
العقباتالمادية 
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

اال نحراف
المعياري

ذكر

276

20.46

3.117

أنثى

214

20.39

3.197

ذكر

276

25.03

3.549

أنثى

214

25.10

3.387

ذكر

276

25.12

3.314

أنثى

214

25.12

3.104

ذكر

276

24.10

3.503

أنثى

214

23.92

3.639

ذكر

276

23.29

3.634

أنثى

214

22.98

 3.864

ذكر

276

119.64

 13.432

أنثى

214

119.18

13.249

"قيمة "ت"
0.252
 0.233
 0.006
0.572
0.920
0.374

مستوى الداللة
غير دالة عند
 0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

دالةعند0.01
غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

ويتضح من خالل الجدول السابقعدموجودفروقدالة إحصائياً بينالجنسينفيمستوى

الطموحقديكونمرجعهتشابهالمستوىاالجتماعيواالقتصاديوالسياسيالذييعيشهالذكورواإلناث

معاً فيقطاعغزة ,حيثيؤثرهذاعلىطموحالجنسين ,هذاإلى جانبماحققتهالفتاهالغزيةمن
وأيضاً
مكاسب اجتماعية وسياسية تتمثل في التحاقها بالتعليم ,ومواصلة مشوارها التعليمي العالي 
التحاقها في الوظائف التي يلتحق بها زميلها الخريج الجامعي ,هذا كله ساعد على سد الفجوة بين

الجنسينفيمستوىالطموح,فتقارباألهدافواألعمالبينالجنسينوالظروفالمعيشيةالصعبةبين
المرة أتاح لهافرصاً لمتكنمتاحةمنقبل ,وانتهزتالفتاة
الشابوالشابة,وتغيرنظرةالمجتمعإلى  أ

ذلك فحققت نجاحاً  ساعدها على شعورها بالتفوق وارتفاع مكانتها االجتماعية ووصولها إلى مستوى
طموح يتقارب مع الرجل كما ذكرنا سابقا ,وهذا جعل لكال من الجنسين نفس التطلعات واآلمال
المستقبلية والغايات التي يريدون تحقيقها ,فلديهم نفس المستوى الذي يتوقعون أن يصلوا إليه على

أساستقديرهذاالمستوىبقدراتهموامكانياتهم.

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة بركات ( )2008ودراسة عبد العال

( )2004والتيتؤكدعدموجود فروقفيمستوىالطموحتُعزى للجنس.بينماتختلفالدراسةالحالية
أشارت إلى وجود فروق في مستوى الطموح تُعزى لصالح
مع دراسة فراج ومحمود ( )2016والتي  
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الذكور .بينما تختلف أيضاً مع دراسة بركات( )2009التي تؤكد بان األفراد يختلفون في مستويات

طموحهمبمعنيأنمستوىالطموحيختلفبينالجنسين .

هذاماتؤكدهنظريهالمجال(كيرتليفين)تأثيرنظرةالفردعلىالمستقبلومايتوقعأنيحققه

منأهداففيمستقبلحياته,وعلىأهدافهالحاضرة(سرحان .)115:1993

ويشير( معوض )515:2013 ,أن لذوى الطموح المرتفع سمات  ومنها أنهم :ال يشعرون

باليأسولديهمطموحاتمرتفعةويتحملونالمسؤوليةويكافحونمنأجلالحصولعلىأهدافهم .

 2:3النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الثالث والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى الطموح لدى أفراد

العينة تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية( :أعزب ,متزوج) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينالحالةاالجتماعية(:أعزب,متزوج),والجدول()4-5يوضحذلك.
جدول ()5-5
حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى الطموح تُعزى إلى متغير الحالة االجتماعية( :أعزب ,متزوج).
البيان
العقباتالمستقبلية 
العقباتالشخصية 
العقباتاالجتماعية 
العقباتاألسرية 
العقباتالمادية 
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

أعزب

265

20.38

3.273

متزوج

225

20.49

3.003

أعزب

265

25.06

3.430

متزوج

225

25.06

3.538

أعزب

265

25.21

3.256

متزوج

225

25.02

3.183

أعزب

265

23.79

3.499

متزوج

225

24.29

3.621

أعزب

265

23.04

3.774

متزوج

225

23.28

 3.694

أعزب

265

119.12

 13.369

متزوج

225

119.81

13.327

"قيمة "ت"
0.390
 0.006
 0.662
 1.566
0.717
0.572

مستوى الداللة
غير دالة عند
 0.05

غير دالة عند
0.05

دالةعند0.05
غير دالة عند
 0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

وبعد االطالع على الجدول :يرجع الباحث أن الخريجين الجامعيين المتزوجين أو غير
المتزوجينيتأث رونبتشابهكبيربالعواملواألوضاعاالقتصاديةوالسياسيةالمختلفةوطبيعةالحياةالتي
ونوا فيمستهلحياتهم
يواجهونهافيحياتهم,حيثإنأغلبالخريجينالجامعيينغيرالمتزوجينيك 

الً ,وتطلعاتنحوالمستقبليسعونلتحقيقها,والخريجينالجامعيين
العمريةوالمهنيةولديهمأهدافاً وآما 

المتزوجين تكون لديهم أسرة وعليهم متطلبات وواجبات اتجاههم ,وهذا يجعلهم يرسمون طموحات
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تناسبالمتطلبات,ومنهنايمكنالقولإنكالمنالخرجين الجامعينالمتزوجينوغيرالمتزوجين

لديهم أهداف وطموحات ويسعون إلى إيجاد عمل يتناسب مع أهدافهم ورغباتهم ,وأن جميعهم
يصطدمونبالواقعالصعبوالذييقفعائقاأماممايطمحونإليه,وبالتاليالتوجدفروقذاتداللة

إحصائيةبينهم.

ولم يجد الباحث دراسات سابقة تطرقت إلى دراسة هذه المتغيرات او توصلت إلى نتائج

محددة .

 وتؤكد نظرية إدلر أن اإلنسان له دوافع اجتماعيه وله أماله وطموحاته  ويسعى جاهدا على

تحقيقها(محمود .)48:2001,ويرى ( أبو زيد )17:1999في مرحلهالشبابيطمحاألفراد فيبناء
بيتأوإنهاءالدراسةأوتكوينأسرهأوالحصولعلىوظيفةمرموقة .

 3:3النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الثالث والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى الطموح لدى أفراد

العينة تُعزى لمتغير طبيعة العمل (يعمل ,ال يعمل) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينطبيعةالعمل(يعمل,اليعمل),.والجدول()4-5يوضحذلك.
جدول ()6-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى الطموح تُعزى إلى متغير طبيعة العمل (يعمل ,ال يعمل).
البيان
العقباتالمستقبلية 
العقباتالشخصية 
العقباتاالجتماعية 
العقباتاألسرية 
العقباتالمادية 
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

يعمل

158

20.46

2.819

ال يعمل

332

20.41

3.299

يعمل

158

24.97

3.778

ال يعمل

332

25.11

3.328

يعمل

158

24.99

3.270

ال يعمل

332

25.18

3.200

يعمل

158

24.27

3.929

ال يعمل

332

23.90

3.371

يعمل

158

23.18

3.727

ال يعمل

332

23.14

3.745

يعمل

158

119.62

14.047

ال يعمل

332

119.35

13.012
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"قيمة "ت"
0.162

مستوى الداللة
غير دالة عند
 0.05

 0.408

دالةعند 0.05

 0.610

دالةعند 0.05

 1.080
0.099
0.208

غير دالة عند
 0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

اءأكلانوايعمللونأو
يري الباحث من خالل الجدول :إنالخريجينالجامعيينفيقطاعغزةسو ً

لاتهموأهللدافهم,وهللذايعللودإلللىالواقللعواألسللبابالمشللتركةالمللذكورةسللابقاً

اليعملللونالتختلللفطموحل

فالخريجالذىيعمليضلعأملامعينيلهخططلاًليصللإليهلا,وقلدتكلونهلذهالطموحلاتمترفعلةنوعلاملا

وتتأثربالظروفالمحيطةمنحيثالتحققأوال,والخريجالذياليعمليضلعلنفسلهطموحلاترغبلة
لتحسيناألوضاعوللتكيفمعمحيطه,وفيظلالواقلعالسليءاللذياليسلتننيأحلدافإنلهللنيسلاعده

علل للىتحقيقل لله,فجم ل لليهميعل للانونول ل للديهممشل للكالتواحل للدة,وبالت ل للالينجل للدأفك ل للارهمواتجاهل للاتهمنح ل للو
الموضوعاتتكونواحدة,وهذامايدللبعدموجودفروقتُعزىلمتغيرطبيعةالعمل.

حيثلميجدالباحثدراساتسابقهتطرقتإلى دراسةهذهالمتغيراتأوتوصلتإلى نتائج

محدده .

أثرفي
يشير(عبدالوهاب)1994 :إن للظروفوالقيموالتقاليدوالعاداتواتجاهاتالجماعة اً

تكوينمستوىالطموح.ويؤكدأيضاً عبدالفتاح( )12:1984إن مستوىالطموحيتأثر بمالدىالفرد

من استجابات فطرية ومكتسبة ,وما لديه من اتجاهات وعادات وتقاليد يتأثر بها في المواقف

والظروف .

 4:3النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الثالث والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى العوامل النفسية

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من
 2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل ) .

وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي,للكشفعنداللة

الفروقبين درجات المؤهل ,وتم حساب مصدر التباين ومجموعالمربعاتودرجاتالحرية ومتوسط
الً ,من
المربعاتوقيمةف ,ومستوىالداللةتبعالمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيك 
الً),
الً,أكثرمن4000شيك 
1000إلىأقلمن2500شيكل,من2500إلىأقلمن4000شيك 

والجدول()7-5يوضحذلك .
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جدول رقم ()7-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري حسب تقدير عينة البحث لمستوى العوامل النفسية

لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى
أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل ).
البيان

العقباتالمستقبلية

العقباتالشخصية

العقباتاالجتماعية

العقباتاألسرية

العقباتالمادية

الدرجة الكلية

المتغير

العدد

المتوسط

الحسابي

اال نحراف
المعياري

أقل من 1000شيكل

244

20.52

3.061

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

20.10

3.433

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

21.11

2.829

أكثر من  4000شيكل

32

20.03

2.834

المجموع

490

20.43

3.149

أقل من 1000شيكل

244

25.09

3.460

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

24.90

3.601

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

25.10

3.300

أكثر من  4000شيكل

32

25.50

3.427

المجموع

490

25.06

3.476

أقل من 1000شيكل

244

25.00

3.119

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

25.39

3.513

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

25.05

2.929

أكثر من  4000شيكل

32

24.94

3.121

المجموع

490

25.12

3.221

أقل من 1000شيكل

244

23.95

3.378

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

23.99

3.932

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

24.30

3.509

أكثر من  4000شيكل

32

24.16

3.274

المجموع

490

24.02

3.561

أقل من 1000شيكل

244

23.14

3.730

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

23.05

3.787

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

23.39

3.532

أكثر من  4000شيكل

32

23.28

4.050

المجموع

490

23.15

3.736

أقل من 1000شيكل

244

119.36

13.093

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

119.08

14.501

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

120.74

12.551

أكثر من  4000شيكل

32

119.28

11.128

المجموع

490

119.44

13.341

124

جدول ()8-5

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ,ومستوى الداللة تبعا
لمتغير الدخل الشهري لألسرة( :أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من
 2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل)

البيان

العقباتالمستقبلية

العقباتالشخصية

العقباتاالجتماعية 

العقباتاألسرية

العقباتالمادية

الدرجة الكلية

مجموع

مصدر التباين

درجات
الحرية

المربعات

متوسط

المربعات

بينالمجموعات 

52.371

3

17.457

داخلالمجموعات 

4797.629

486

9.872

المجموع 

4850.000

489

بينالمجموعات 

10.392

3

3.464

داخلالمجموعات 

5897.771

486

12.135

المجموع 

5908.163

489

بينالمجموعات 

15.677

3

5.226

داخلالمجموعات 

5056.976

486

10.405

المجموع 

5072.653

489

بينالمجموعات 

6.411

3

2.137

داخلالمجموعات 

6193.385

486

12.744

المجموع 

6199.796

489

بينالمجموعات 

5.650

3

1.883

داخلالمجموعات 

6817.870

486

14.029

المجموع 

6823.520

489

بينالمجموعات 

125.070

3

41.690

داخلالمجموعات 

86905.593

486

178.818

المجموع 

87030.663

489

قيمة
F

مستوى
الداللة

 1.768غير دال
عند

0.05

.285

غير دال

عند

0.05

.502

غير دال

عند

0.05

.168

غير دال

عند

0.05

.134

غير دال

عند

 0.05

.233

غير دال

عند

0.05

ويتضـــح مـــن خـــالل الجـــداول الســـابقة :ع للدموج للودف للروقذاتدالل للةإحص للائيةعن للدمس للتوىدالل للة
()≥0.05فلليتقللديرأف لرادعينللةالد ارسللةلمسللتوىالطمللوحلللدىأف لرادالعينللةتُعللزىلمتغيللرالللدخل

الشهريلألسرة(أقلملن1000شليكل,ملن1000إللىأقللملن2500شليكل,ملن2500إللىأقلل
من4000شيكل,أكثرمن4000شيكل).

ويرجع الباحث ذلك :إلى أن الخريجينالجامعيينأصحابالدخلأقلمن 1000شيكل,قد

يكونهذاالوضعالماديدافعاًومحف اًزلهمفيرفعمستوياتالطموحعندهمليتحسنوضعهم,وقديكون

هذا الوضع بالنسبةلهمغيرمناسب,لعدمالقدرة على الوصوللمبتغاهمنتيجةالظروف المحيطة,

وكذلكأصحابالدخلفيحدود 4000شيكل,فقديرسمونألنفسهمأهدافاً أعلىويسعونلتحقيقها
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الً,وقدالتحققهذهالطموحاتنتيجةالواقعالمحيط,فبالتاليالتوجد
ربمالنيلالتقديراالجتماعيمث 
فروقذاتداللةإحصائيةبينهم.

كمللاويللؤثرالمسللتوىاالقتصللاديواالجتمللاعيعلللىمسللتوياتوأنمللاطالطمللوحب لأنيكللونذوو

المستوياتالعلياعلىقدرعالمنالطموحلتوفركلمايريدهبينيديه,كملاأنالمسلتوىاالقتصلادي
واالجتمللاعيالمللنخفض,قللديكللوندافع لاًإلللىدرج لةأعلللىمللنالطمللوح,ألن لهيشللحذعزيمللةالشللخل

للتحديويتجاوزالظروفوالتغلبعليهاويثبتقدراته(التويجرى .)198:2002,

إجابة السؤال الرابع :ونص على " :هل توجد فروق ذات دال لة إحصائية في مستوى قلق المستقبل
لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى (الجنس ,الحالة االجتماعية ,طبيعة العمل ,الدخل الشهري لألسرة)؟
وللجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية :
1:4النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الرابع والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الجنس( :ذكور ,إناث).

وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينالجنسين,والجدول()9-5يوضحذلك.

جدول ()9-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى قلق المستقبل تُعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى)
البيان
مشكالت حياتية
قلق الصحة والموت
القلق الذهني
اليأس من المستقبل
الخوف من الفشل
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

276

10.41

2.26

أنثى

214

9.68

2.28

ذكر

276

8.75

2.19

أنثى

214

8.75

1.89

ذكر

276

12.67

2.51

أنثى

214

12.10

2.56

ذكر

276

10.46

2.36

أنثى

214

10.09

2.30

ذكر

276

7.83

1.94

أنثى

214

7.46

2.04

ذكر

276

50.12

8.30

أنثى

214

48.07

7.65
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"قيمة "ت"

مستوى الداللة

3.505

دالةعند 0.01

 0.032

غيردالةعند0.05

 2.483

دالةعند0.05

 1.749

غيردالةعند0.05

2.077

دالةعند0.05

2.804

دالةعند0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق :بأنالذكورأكثرقلقاًمناإلناثوهذايرتبدبعدةاعتبارات

اجتماعية ومادية  منها:تعاظمالدوراالجتماعيالملقىعلىعاتقالشبابفهوالمسئولعنتأمين
وترسيخمستقبله؛وألنهالمطالببتوفيرمتطلباتالحياةاألسريةالكاملة,ومساعدةأهلهفيالمعيشة,


حيث إن هذه المتطلبات التي تقلق الذكور ال تقلق اإلناث ,فهن غير مطالبات بها ,مثل :توفير
البطالةوالفقروالحصاروأزمةالسكن

مصاريفالزواجوتكويناألسرة,كماأنكثرةأعدادالخريجينو

والوساطةوصعوبةالحصولعلىعمل,كلهذايسببللخريجالجامعيقلقااتجاهمستقبله.

وتتفقنتيجةهذاالفرضمعدراسةالزواهرة( ,)2014ودراسةسعود ( )2005ودراسةفرجو

هويدة(.)2006التيأكدتأنهناكفروقافيقلقالمستقبلتُعزىلصالحالذكوربينماتختلفنتيجة

الدراسةمع دراسةالسبعاوي ( ,)2007التيأكدتوجودفروقالصالحاإلناث,ووقديرجعالسببفي
ذلك الختالف طبيعة العينة وظروفها المقياس المستخدم من قبل الباحث .وتؤكد دراسة عبد الحليم

()2010عدموجودفروقبينالذكورواإلناثفيقلقالمستقبل .


 2:4النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الرابع والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية( :أعزب ,متزوج) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينالحالةاالجتماعية(:أعزب,متزوج),والجدول()10-5يوضحذلك.
جدول ()10-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى قلق المستقبل تُعزى إلى متغير الحالة االجتماعية (أعزب ,متزوج).
البيان
مشكالت حياتية
قلق الصحة والموت
القلق الذهني
اليأس من المستقبل
الخوف من الفشل
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة
أعزب

العدد
265
265

8.73

متزوج
متزوج

225

متزوج

225

متزوج

225

متزوج

225

متزوج

225

أعزب
أعزب
أعزب
أعزب

الحسابي

10.07

225

أعزب

المتوسط

265
265
265
265

10.11
8.78

اال نحراف
المعياري

2.13
2.47
2.11
2.01

12.41

2.55

10.32

2.32

12.44
10.27
7.68
7.65

49.21
49.25
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2.54
2.36
2.14
1.80
7.89
8.31

"قيمة "ت"

مستوى الداللة

0.189

غيردالةعند0.05

 0.264

غيردالةعند0.05

 0.121

غيردالةعند0.05

 0.234

غيردالةعند0.05

0.164

غيردالةعند0.05

0.051

غيردالةعند0.05

ويتضح من خالل الجدول السابق :بأن هذه النتيجة جاءت منطقية؛ وذلك ألن الخريج
اءأكانمتزوجاًأوغيرمتزوجيواجهظروفاًاجتماعيةواقتصاديةصعبةللغايةممايجعله
الجامعيسو ً

مستقبلهونظرته المتشائمة اتجاهه,فالخريج األعزب يفكر في تكوينأسرة وفياالستقرار

قلقاً بشأن 
والعمل,والخريجالمتزوجتزيدمتطلباتالحياةعنده,لوجوداألسرةالتيتحتاجإلى مستلزماتللحياة,

فبالتاليكلمنهملديهمايجعلهقلقاًعلىمستقبلهالحاليوالمقبل,وعلىمستقبلاألسرةوماتحتاجه,
فهذاالتفكيريزيدمنالقلق.

 ولم يجد الباحث دراسات سابقة تطرقت إلى دراسة هذه المتغيرات أو توصلت إلى نتائج

محدده,وذلككونالدراسةأجريتعلىعينهمنخريجيالجامعات .

وترى ( عشري")29:2004 ,أن للبيئة التي يعيي فيها الفرد دو اًر مهماً في حدوث القلق,

واإلحباط والتناقضات وقله فرل تحقيق الذات,
وبخاصة إذا ما كانت تحتوى على عوامل التهديد 
وكثرةالضغوطالنفسيةوالشدهوانهيارالعالقاتاالجتماعية" .

3:4النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الرابع والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير طبيعة العمل( :يعمل ,ال يعمل) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينطبيعةالعمل(:يعمل,اليعمل).والجدول()11-5يوضحذلك.
جدول ()11-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى قلق المستقبل تُعزى إلى متغير طبيعة العمل (يعمل ,ال يعمل).
البيان
مشكالت حياتية
قلق الصحة والموت
القلق الذهني
اليأس من المستقبل
الخوف من الفشل
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة
يعمل

العدد
158
158

8.46

ال يعمل
ال يعمل

332

ال يعمل

332

ال يعمل

332

ال يعمل

332

ال يعمل

332

يعمل
يعمل
يعمل
يعمل

الحسابي

9.91

332

يعمل

المتوسط

158
158
158
158

اال نحراف
المعياري

2.47

10.17

2.20

8.89

2.01

2.16

11.93

2.61

9.76

2.26

12.65

2.48

10.55

2.33

7.78

1.99

7.43

47.49
50.06
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1.97
8.39
7.80

"قيمة "ت"

مستوى الداللة

1.189

غيردالةعند 0.05

 2.192

دالةعند 0.05

 2.965

دالةعند 0.01

 3.562

دالةعند 0.01

1.838

غيردالةعند0.05

3.326

دالةعند0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق :أنكالمنالخريجالذىيعملأوالذياليعمليواجه
واقعاً وظروف حياتية صعبة ومستمرة منذ أكثر من عشرة سنوات وتكاد تكون واحدة على كالهما؛

حيث اليوجدعندهممايؤمنمستقبلهمامنجانباألمن النفسيوالمعيشي,فالخريج الذىيعملإن
وجدوظيفةيصطدمبتدني راتبه,وعدمانتظامه,فهواليكاديكفيلالحتياجاتاليومية,وقلةالراتب

يعودأحياناً لكونهيعملفيغيرتخصصهمماينقلمنأجره,ولعدمموائمةماتعلمهمعاحتياجات

سوقالعملغالباً ,وهذامايجعلهيعييفيقلقعلىمستقبله,والخريجالذياليعمليواجهقلقاً
بشأنمستقبلهالمهنيوالحياتي,فهواليستطيعإيجادمخرجمنالمشكالتالحياتية,ممايجعلحياته

صعبة ,ولذلك لم يتبين وجود فروق ذات داله إحصائية في مستوى قلق المستقبل تُعزى لمتغير

العمل(يعمل,اليعمل).

رضمعدراسةحمزة()2005والتيأكدت جميعهاوجودفروقفيقلق

وتختلفنتيجةهذاالف

المستقبللصالحمنيعمل.وقديرجعالباحثسبباالختالفإلى طبيعةالعينةوالمقياسالمستخدم
فيالدراسةالحالية .

ويتزايدقلقالخريجينليسفقطبسببالخوفمنالفشلفيالحياة,بليتجاوزذلكالخوف

من ضعف إمكانيه الحصول على فرصة عمل أو مهنة بعد التخرج ,مما يجعله مضافا إلى قائمة
العاطلينعنالعمل(المحاميدوالسفاسفه)134:2007,ويريمنصور()410,1995أنأغلبمايثير

القلقلدىالشبابهوالمستقبل,بلإنالشبابعندمايشعرونبعدموضوحاألهداف,أو عدمتحديد
المستقبل,فإنهميشع رونباإلحباطوالقلقعلىذاتهموعلىمستقبلهم .

ويمثل العمل جانباً مهماً في حياه الفرد ,حيث يلبي احتياجاته المختلفة ,ويشعره بالقيمة

االجتماعية ,مما يسهم في تحقيق أهدافه النفسية واالجتماعية واالقتصادية مما ينعكس على حياته

الشخصيةواألسريةوالمجتمعية .


4:4النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الرابع والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل
من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل ).
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي,للكشفعنداللةالفروق

بيندرجاتالمؤهل,وتمحسابمصدرالتباينومجموعالمربعاتودرجاتالحريةومتوسطالمربعات

وقيمةف,ومستوىالداللةتبعالمتغيرالدخلالشهريلألسرة(أقلمن1000شيكل,من1000إلى
أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل ),والجدول

()12-5يوضحذلك .
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جدول رقم ()12-5
حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري حسب تقدير عينة البحث لمستوى قلق المستقبل
لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل
من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل )
البيان

مشكالت حياتية

قلق الصحة والموت

القلق الذهني

اليأس من المستقبل

الخوف من الفشل

الدرجة الكلية

العدد

المتغير

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

أقل من 1000شيكل

244

10.4426

2.23533

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

9.7712

2.32406

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

9.7213

2.58284

أكثر من  4000شيكل

32

9.6250

1.53979

المجموع

490

10.0898

2.29254

أقل من 1000شيكل

244

9.0902

2.04075

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

8.4902

2.16162

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

8.2623

1.74071

أكثر من  4000شيكل

32

8.3438

1.99369

المجموع

490

8.7510

2.06521

أقل من 1000شيكل

244

12.9549

2.42628

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

12.1634

2.61941

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

11.4426

2.49349

أكثر من  4000شيكل

32

11.4375

2.18407

المجموع

490

12.4204

2.54344

أقل من 1000شيكل

244

10.7336

2.26413

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

9.9150

2.37295

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

9.7049

2.35474

أكثر من  4000شيكل

32

9.9375

2.12417

المجموع

490

10.2980

2.33603

أقل من 1000شيكل

244

8.1516

1.97868

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

7.1961

1.92306

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

7.2131

1.85396

أكثر من  4000شيكل

32

7.1250

1.84478

المجموع

490

7.6694

1.99100

أقل من 1000شيكل

244

51.3730

7.56890

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

47.5359

8.38076

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

46.3443

7.98099

أكثر من  4000شيكل

32

46.4688

6.14861

المجموع

490

49.2286

8.07713

130

جدول ()13-5
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ,ومستوى الداللة تبعا لمتغير
الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل
من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل)
البيان

مصدر التباين
بينالمجموعات 

مشكالت حياتية

قلق الصحة والموت

القلق الذهني

اليأس من المستقبل

الخوف من الفشل

الدرجة الكلية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

F

الداللة

3

20.365

داخلالمجموعات  2508.952

486

5.162

المجموع 

2570.049

489

بينالمجموعات 

58.351

3

19.450

داخلالمجموعات  2027.274

486

4.171

المجموع 

2085.624

489

بينالمجموعات 

169.053

3

56.351

داخلالمجموعات  2994.343

486

6.161

المجموع 

3163.396

489

بينالمجموعات 

94.355

3

31.452

داخلالمجموعات  2574.143

486

5.297

المجموع 

2668.498

489

بينالمجموعات 

113.204

3

37.735

داخلالمجموعات  1825.236

486

3.756

المجموع 

1938.441

489

بينالمجموعات 

2311.547

3

770.516

داخلالمجموعات  29590.853

486

60.887

31902.400

489

المجموع 

61.096

3.945

4.663

9.146

5.938

10.048

12.655

دالعند
0.01

دالعند
0.01

دالعند
0.01

دالعند
0.01

دالعند
0.01

دالعند
0.01

وبدراسةنتائجاختبارLSDللتعرفإلىاتجاهالفروقودالالتها,كمايوضحهاجدول( )14-5
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جدول ()14-5

نتائج اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها
الراتب الشهري
أقلمن1000
شيكل 

مشكالت حياتية 

البعد 

من2500إلىأقل
من4000شيكل

أقلمن1000
شيكل 

من1000إلىأقلمن2500شيكل

*0.67138

أكثرمن4000شيكل

*0.81762

 0.74641

 *1.51742

 0.14624

0.14645

 0.72590

أكثرمن4000شيكل

0.09631

0.08145-

 0.00512

من1000إلىأقلمن2500شيكل

*0.81857

*0.95556

 *3.8370

أكثرمن4000شيكل

0.79611

 *1.02664

 *4.90420

0.02247-

0.07108

 1.06720

0.23258-

0.08811-

من2500إلىأقلمن4000شيكل

أكثرمن4000شيكل

من2500إلىأقلمن4000شيكل

من1000إلىأقل من2500إلىأقلمن4000شيكل
من2500شيكل

من2500إلىأقل
من4000شيكل

والموت 

*0.59997

من1000إلىأقل من2500إلىأقلمن4000شيكل
من2500شيكل

قلق الصحة

القلق الذهني 

أكثرمن4000شيكل
أكثرمن4000شيكل

*0.72131
0.04993

*1.02869
0.21101

*0.82787
0.2279

*0.93852
0.01704-

*0.79152
*1.51230

 0.72078

 *5.02869
 1.19169

 0.12449-

ويتضح من خالل الجداول السابقة ما يلي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة

الدراسة لمستوى قلق المستقبل لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من
1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر

من4000شيكل)لصالحفئةأقلمن1000شيكل .

ويعزو الباحث :هذه النتيجة المطابقة للواقع خاصة في قطاع غزة ,إلى أن هذه الفئة تجد

صعوبة بالغة في تلبية مستلزمات الحياة مع قلة الدخل ,مما يزيد من نظرتهم السلبية تجاه الواقع
والحياة ,ويجعلهم يفكرون في سبل جديدة لحياة أفضل ,ومع انسداد األفق في تحسين أوضاعهم

خاصةمعالظروفالمحيطةالتيتتظافرسلباًمعأيةحلوللديهم,هذاكلهينميالتفكيربالقلقنحو

مستقبلهم .

وتتفق نتيجة الدراسةالحالية معدراسةسعود()2005التيأكدتوجود فروقذاتدالالت

إحصائيةبينالقلق ودخلاألسرةحيثإنهكلماارتفعالدخلانخفضقلقالمستقبل .

وعلىالعكسفزيادةالدخليعنيانخفاضالهواجسالتيتقلقالفرد,فمايحتاجه الفرد مع

توفرالمالاليجدصعوبةفيتحقيقه,ممايجعلهغيرقلقتجاهالمستقبل .
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إجابة السؤال الخامس :ونص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب

النفسي لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير( :الجنس ,الحالة االجتماعية ,طبيعة العمل ,الدخل
الشهري لألسرة)؟ وللجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية :
1:5النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الخامس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى االغتراب النفسي

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الجنس (ذكور ,إناث) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتين
جدول ()15-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى االغتراب النفسي تُعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى)
البيان
الال معنى
العزلة
العجز
الالمعيارية
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

276

22.77

5.969

أنثى

214

21.95

5.812

ذكر

276

32.86

7.181

أنثى

214

32.47

6.952

ذكر

276

26.87

7.269

أنثى

214

26.14

6.948

ذكر

276

29.14

5.719

أنثى

214

28.27

4.785

ذكر

276

111.64

22.483

أنثى

214

108.83

21.431

"قيمة "ت"
1.525
 0.600
 1.123
 1.800
1.400

مستوى الداللة
غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

ويتبين من الجدول السابق :عدم وجود فروق جوهرية في الشعور باالغتراب بين الجنسين
ويعزوالباحثذلكإلى عدةأسباب منها:أنكالالجنسيينيعيشان فينفسالبيئةالفلسطينية,وهي
بيئةحربوعنفوتوثروفقدانلألمنواإلحباطواالكتئاب ,وغيرهامنالظروفالقاسيةالتييمربها


قطاع غزة ,إضاف ةً إلى أن الخريجين في هذه المرحلة يعيشون في بيئة ال تختلف كثي اًر من حيث
الخصائلالحضاريةوالثقافيةواألسريةواالجتماعية,فيضيفهذاتشابهاكبي اًرفيصفاتهمالشخصية
والمزاجيةوالعقليةوالسلوكيةعامة,ولماكانالشعورباالغترابيرجعإلىالبيئةاالجتماعيةومايعانيه

اء أكانت سلبية أم
الفرد من تفكك أو ضيق أو عجز(كما ذكر سابقا) ,فإن تشابه هذه الظروف سو ً
إيجابيةتعرضكلأفرادالمجتمعإلىنسبمتساويةنوعامامناآلثارالنفسيةالتيتترتبعلىبعض
المتغيراتاالجتماعية.
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ويمكن تفسير ذلك أيضاً أن المعارف والمعلومات واالنفجار المعرفي وانسجام ومناسبة

المعلومات ضيقت الفجوة بين الجنسين ,إضافة إلى عوامل التقارب سواء في العمل أو الد ارسة أو
صفحات التواصل االجتماعي والكتروني قللمنالتباينوالفروق الفرديةبين الجنسينفياالغتراب

عوامل االغتراب أصبحت أكثر عمومية وأكثر تأثي ار على األسرة بأكملها وعلى األبناء
النفسي ألن 
وعلىالمجتمع,وهذاقللمنالتباينبينالذكورواالناث .

اشدةوآخرون()2016ودراسة

وتتفقهذهالنتيجةمعماتوصلتإليهنتائجكلمندراسةالرو

وأيضاً مع دراسة مراشدة( )2004دراسة السعافين( )2004والتي تؤكد
مخلوف وبنات ( )2006

جميعها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى لمتغير الجنس ,بينما تختلف الدراسة الحالية مع

دراسةالشامي()2010ودراسةسليم()2004التيتؤكدأنالذكورأكثر اغتراباً مناإلناث فيمظاهر
االغتراب ,بينما تختلف مع دراسة إبراهيم ( )2005والتي تؤكد بوجود فروق إحصائياً في الشعور
باالغترابترجعللجنسولصالحاإلناثحيثإنهماأكثراغترباًمنالذكور .

ويذكر( عسليه)113:2001,أنمنالطبيعيعلى اإلنسان أنيعييفيمجاليتحركفيه

بدافعمنطاقهحيويةونفسيةبحثاعنإثباتذاته,وهوفيهذايعملعلىإشباع حاجاتهالمختلفة,

ومن ثم إذا كان المجال الذى يتحرك الفرد شيدي القسوة ,وشديد الحواجز ,فإن ذلك يعنى اإلحباط

خاصهمعفئهالشبابالجامعيحيثإنهيعنىطاقةمعطلةوأنهالحولوالقوة.

2:5النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الخامس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى قلق المستقبل

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية( :أعزب ,متزوج) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينالحالةاالجتماعية(أعزب,متزوج),والجدول()16-5يوضحذلك.
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جدول ()16-5
حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى قلق المستقبل تُعزى إلى متغير الحالة االجتماعية (أعزب ,متزوج).
البيان
الال معنى
العزلة
العجز
الالمعيارية
الدرجة الكلية للمقياس

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

أعزب

265

22.21

5.600

متزوج

225

22.65

6.258

أعزب

265

32.94

6.143

متزوج

225

32.40

8.045

أعزب

265

26.57

6.820

متزوج

225

26.52

7.498

أعزب

265

28.42

5.244

متزوج

225

29.17

5.443

أعزب

265

110.14

20.331

متزوج

225

110.74

23.962

"قيمة "ت"
0.824
 0.835
 0.076
 1.55
0.303

مستوى الداللة
غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

ويتضح من خالل الجدول السابق :عدم وجود فروق في مستوى االغتراب النفسي بين
المتزوجينوغيرالمتزوجين؛ألن كلعينةالبحثمنالخريجينالجامعيينلديهمقدراتوخصائل
متشابهة ومترابطة من حيث نمط شخصيتهم وأسلوبهم وجميعهم يعيشوا نفس الظروف السياسية

واالجتماعيةواالقتصاديةإلىحدما؛لتقاربتوزيعهمالجغرافيإضاف ةًإلىأنهمجميعهمحاصلينعلى

نفسالمؤهلالعلمي,وهيدرجةالبكالوريوس,ودرسوافينفسالجامعاتفيقطاعغزة؛لذلكلميكن

بينهمفروقفياالغتراب.

وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة كال من دراسة أبو شعيرة) ,(2013ودراسة

العقلي(,)2004التيتؤكدعلىعدموجودفروقفيمستوىاالغترابتُعزىللحالةاالجتماعية .

3:5النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الخامس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى االغتراب النفسي

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير طبيعة العمل( :يعمل ,ال يعمل) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينطبيعةالعمل(يعمل,اليعمل),.والجدول()17-5يوضحذلك.
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جدول ()17-5
حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى االغتراب النفسي تُعزى إلى متغير طبيعة العمل (يعمل ,ال يعمل).
البيان
الال معنى
العزلة
العجز
الالمعيارية
الدرجة الكلية لالستبانة

نوع العينة

العدد

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

يعمل

158

21.03

6.357

ال يعمل

332

23.07

5.575

يعمل

158

30.50

7.836

ال يعمل

332

33.73

6.442

يعمل

158

24.54

7.127

ال يعمل

332

27.51

6.943

يعمل

158

28.42

5.745

ال يعمل

332

28.92

5.142

يعمل

158

104.49

23.923

ال يعمل

332

113.23

20.549

"قيمة "ت"

مستوى الداللة

3.606

دالةعند 0.01

 4.832

دالةعند 0.01

 4.390

دالةعند 0.01

 0.969
4.168

غير دالة عند
 0.05

دالةعند0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق :أن هذه النتيجة منطقية وواقعية؛ وذلك ألن الخريجين
الجامعيينالذينيعملونوالذيناليعملونقدتأث روابنفسالظروفواألوضاعاالقتصاديةوالسياسية

التييعيشهاالشعبفيقطاعغزةمنحصارمف روضعلىالقطاعألكثرمنعقدمنالزمن,إضاف ةً

أثرتعلىمختلفنواحي
إلىحالةاالنقسامالفلسطيني,واغالقكافةالمعابروالحروبالمتعددةالتي 

الحياة.

كما أنالخريجالجامعيالذييعمليوجدلديهأهداف فيحياتهكاكتسابالخبرةواالندماج

الًبهدفأنيشغلدو اًرإيجابياًفيالمجتمع,وليزيدمن
اردراسياًطوي 
المهنيخاصة ,وأنهقضىمشواً
تقديرهلنفسه,ولكنمعهذهاألوضاعالتيقيدتطموحه,وحطمتأحالمهالتيرسمها,جعلتهيشعر
باالغتراب النفسي ,أما الخريج الجامعي الذي ال يعمل فهو يحس باإلقصاء والتهميي وبالحرمان

واالبتعادعنالمجتمع,وبفشلكبيرفيتحقيقهويتهالذاتية,وهومايؤديإلىاالنسحابمنالحياة,

يسهم في إحباط إرادة المعنى ,وتجذير
ويزيد من ابتعاده عن الواقع ويفقده الرغبة في الحياة ,مما ُ

اإلحساسباالغترابالنفسيلديه,خاصةفيظلتالشياألهدافوغيابالمعنى .

وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة حجازي ( )2010التي تؤكد وجود فروق تُعزى

لمتغيرالعمللصالحالشبابالذينيعملون .
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 4:5النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال الخامس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى االغتراب النفسي

لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من
 2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي,للكشفعنداللةالفروق

بيندرجاتالمؤهل,وتمحسابمصدرالتباينومجموعالمربعاتودرجاتالحريةومتوسطالمربعات

وقيمةف ,ومستوىالداللةتبعالمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى

أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل),والجدول

()18-5يوضحذلك .
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جدول رقم ()18-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري حسب تقدير عينة البحث لمستوى االغتراب النفسي

لدى أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى
أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل )
البيان

الال معنى

العزلة

العجز

الالمعيارية

الدرجة الكلية

العدد

المتغير

المتوسط

الحسابي

اال نحراف
المعياري

أقل من 1000شيكل

244

23.82

5.464

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

21.43

6.242

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

19.79

5.311

أكثر من  4000شيكل

32

21.38

6.020

المجموع

490

22.41

5.909

أقل من 1000شيكل

244

33.96

6.553

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

31.01

7.308

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

31.07

7.629

أكثر من  4000شيكل

32

34.13

6.719

المجموع

490

32.69

7.077

أقل من 1000شيكل

244

28.28

6.977

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

25.01

6.881

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

24.79

6.936

أكثر من  4000شيكل

32

24.09

6.935

المجموع

490

26.55

7.132

أقل من 1000شيكل

244

29.75

5.281

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

28.12

5.301

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

26.92

5.324

أكثر من  4000شيكل

32

27.78

4.661

المجموع

490

28.76

5.344

أقل من 1000شيكل

244

115.81

21.057

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

105.58

22.287

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

102.56

20.937

أكثر من  4000شيكل

32

107.38

20.874

المجموع

490

110.41

22.052
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جدول ()19-5

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ,ومستوى الداللة تبعا
لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من
 2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل )

البيان

الال معنى

العزلة

العجز

الالمعيارية

الدرجة الكلية

المربعات

قيمة
F

مستوى

بينالمجموعات 

1082.589

3

360.863

داخلالمجموعات 

15991.960

486

32.905

10.96

دال عند

المجموع 

17074.549

489

بينالمجموعات 

1050.047

3

350.016

داخلالمجموعات 

23442.802

486

48.236

المجموع 

24492.849

489

بينالمجموعات 

1473.253

3

491.084

داخلالمجموعات 

23401.971

486

48.152

المجموع 

24875.224

489

بينالمجموعات 

540.593

3

180.198

داخلالمجموعات 

13421.945

486

27.617

المجموع 

13962.539

489

بينالمجموعات 

14731.175

3

داخلالمجموعات 

223057.725

486

المجموع 

237788.900

489

مصدر التباين

درجات

مجموع

الحرية

المربعات

متوسط

4910.39

2

458.967

7

7.256

10.19

9

6.525

10.69

9

الداللة

0.01

دال عند
0.01

دال عند
0.01

دال عند
0.01

دال عند
0.01

وبدراسةنتائجاختبارLSDللتعرفإلىاتجاهالفروقودالالتها,كمايوضحهاجدول( )49-5
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جدول ()20-5

نتائج اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها
الراتب الشهري
أقل

1000شيكل 

من

الال معنى 

العزلة 

العجز 

البعد 
من1000إلىأقلمن2500شيكل

*2.384

*2.946

*3.266

من2500إلىأقلمن4000شيكل

*4.029

*2.893

*3.492

أكثرمن4000شيكل

 *2.441

 0.166-

 *4.185

1.644

0.053-

 0.226

أكثرمن4000شيكل

 0.056

*3.112-

 0.919

أكثرمن4000شيكل

1.588-

*3.059

 0.693

الالمعيارية 

الدرجة الكلية 

من1000إلىأقلمن2500شيكل

*1.630

*10.226



من2500إلىأقلمن4000شيكل

*2.836

*13.250



أكثرمن4000شيكل

 *1.973

 *8.432



1.206

3.024-



أكثرمن4000شيكل

0.343

-1.793



أكثرمن4000شيكل

0.863-

4.818-



من  1000إلى أقل من2500إلىأقلمن4000شيكل
من2500شيكل

من  2500إلى أقل
من4000شيكل

الراتب الشهري
أقل

1000شيكل 

من

البعد

من  1000إلى أقل من2500إلىأقلمن4000شيكل
من2500شيكل

من  2500إلى أقل
من4000شيكل

ويتضح من خالل الجداول السابقة ما يلي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة
الدراسة لمستوى االغتراب النفسي لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من
1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر

من4000شيكل)لصالحفئةأقلمن1000شيكل .

ويرى الباحث :أنهذهالنتيجةمنطقيةحيثتشيرإلى أنالخريجينالجامعيينالذيندخلهم

الشهري متدني يعانون من مظاهر االغتراب النفسي بشكل أكبر مقارنة بالخريجين الذين دخلهم
الشهري مرتفع؛ فأصحاب الدخل المرتفع يستطيعون توفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بهم

ومساعدة بعض المحتاجين من األسر الذين يقطنون حولهم ,بينما نجد أن الذين دخلهم الشهري
منخفضاليستطيعونتوفيرمايلزمهممنمستلزمات,ويكونونفينظرأسرهمعالةعليهم,وبالتالي

تتكونلديهممظاهراالغترابالنفسيوالعداءاتجاهالنفسواألسرة والمجتمع,وهذامايفسرارتفاعه

لدىأصحابالدخلالمتدنيلصالحاألقلمن()1000شيكل .

و لم يجد الباحث دراسات سابقة تطرقت إلى دراسة هذه المتغيرات أو توصلت إلى نتائج

محدده,وذلككونالدراسةأُجريتعلىعينهمنخريجيالجامعات .
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أشارت إليه (سناء زهران  )107:2004في وجود هفوة سحيقة بين المستويات
وهذا ما  

االقتصادية للطبقات المختلفة ,وتختلف مع دراسة الشامي ( )2010في أن الشباب الذين دخلهم
ينتمونإلى فئاتالدخل()4000-3000يتصفونبالعجزوافتقارالقوةوالعزلةاالجتماعيةأكثر من

الشبابالذينينتمونإلىفئاتالدخلاألخرى .

إجابة السؤال السادس :ونص على" :هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفي االتجاهنحوالهجرة
لدىأفراد عينةالدراسة تُعزى (الجنس,الحالةاالجتماعية,طبيعةالعمل,الدخلالشهريلألسرة)؟
ولإلجابةعنهذاالسؤالتمصياغةالفرضياتالتالية :

1:6النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال السادس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لالتجاه نحو الهجرة لدى

أفراد العينة تُعزى لمتغير الجنس( :ذكور ,إناث) .

وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق

بينالجنسين,والجدول()21-5يوضحذلك.

جدول ()21-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو الهجرة تُعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى)
البيان
االقتصادي
السياسي
االجتماعي
النفسي
الدرجة الكلية للمقياس

نوع العينة

العدد

المتوسط

الحسابي

اال نحراف
المعياري

ذكر

276

17.47

4.21

أنثى

214

16.84

4.51

ذكر

276

13.48

4.06

أنثى

214

12.45

3.93

ذكر

276

25.76

3.34

أنثى

214

25.50

3.30

ذكر

276

28.22

7.05

أنثى

214

26.31

6.69

ذكر

276

84.93

14.06

أنثى

214

81.09

13.58

"قيمة "ت"
1.613
2.825
0.877

مستوى الداللة
غير دالة عند
 0.05

دالةعند0.01
غير دالة عند
0.05

3.033

دالةعند0.01

3.042

دالةعند0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق :إنالخريجينالجامعيينفيمحافظاتقطاعغزةيعانون
منأزمةحقيقيةجعلتقسماًكبي اًرأقربلإلحباطواليأس؛وذلكنتيجةعدماالستقرارالسياسي,وانعدام

فرلالعملوتدهوراألوضاعالمعيشيةواالقتصاديةوغيابأجواءاألمنواألمان.



ويعزو الباحث :تلكالنتيجةإلى أنالخريجينالجامعيينمنالشبابتقععلىكاهلهمالكثير

منالمسؤولياتوالواجباتمنقبلمجتمعهممنخاللتوفيراحتياجاتومستلزماتأسرهم؛هذاما
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ةسعيالتحقيقطموحاتهموأهدافهمالتيتعذرعليهمتحقيقهافيموطنهم,

جعلهميتجهوننحوالهجر

هذا إضاف ةً إلى أن العادات والتقاليد السائدةفي المجتمع الفلسطينيال تسمح للخريجات الجامعيات
بمجردالتفكيرفيالسفرإالللضرورةالقصوىومعمحرم,كماأنالمرأةغيرمطالبةبالعملفينظر

المجتمعلتوفيرمقوماتاألسرة,ولهذافإن الضغوطوالمسؤوليةالملقاةعلىعاتقهنأقلبكثيرمن

الذكورممااليجعلهنيفكرنفيالهجرةكمايفكرالخريجين .

وأكدليأحدالخريجينأنالهجرةأصبحتأم اًرطبيعياًبعدأنحولاالحتاللقطاعغزةإلى

سجنمغلق خالي منمقومات الحياةاألساسية ,وتردي األوضاع االقتصادية ,معتب اًر أنالهجرةرد

فعلطبيعيوليستعبي اًرعنرفضالمكانأوالتخليعنالهوية .

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
وتتفق تلك هذه النتيجة مع دراسة نصيرة( )2011التي  

إحصائية فياالتجاهنحوالهجرةيعزىلمتغيرالجنسلصالحالذكور,أيضاً تتفقمعنتائجالجهاز
المركزيلإلحصاءالفلسطيني()2011حيثأشار إلى أننسبهالمهاجرينللخارجمنالذكورترتفع

مقارنهباإلناث,وهذايدللعلىأناالتجاهنحوالهجرةلدىالشبابيكونأكبرمقارنةباإلناث .



وجللاءتهللذهالنتيجللةمتسللقهمللعنظريــة الطــرد والجــذب والتلليتزيللدنسللبةالرجللالعلللىالنسللاء

وتعتمللدعلللىمتوسللطيالعم للرمللنالبللالغين,ويك للونعاملللالجللذبقوي لاًف لليمنطقللهالوصللول,وتفق للد

المناطقالمهاجرةمنهاأهميتهالديهم وتجذبهممناطقالنمواالقتصاديوالصناعيالمهاجرإليها .

(زكرياواخرون)25:1999,

 وتلعب العوامل االقتصادية دو اًر مهماً اذن في التشجيع على الهجرة بغية تحقيق مستوى

معيشيجيد,فالتباينواضحفيالمستوىاالقتصاديبينالدولاألموالدولالمستقبلةيخلقالهوةبين
الطرفين ,ويكون مشجعاً للهجرة إلى الدول التي يكون اقتصادها متقدماً ,وهو عامل طرد بالنسبة

للخريجين( .)Gordon .H. Hanson.2006.p32

ويذكر(جمعة )21:2010,أن عدم االستقرار السياسي في بعض الدول تدفع األفراد للهجرة

نتيجة انعدام حريات الفكر والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار السياسي حيث تدفع بالكثير من
أصحابالكفاءاتالعلميةوالمثقفينإلى تركالبالدوالبحثعنمتنفسللتعبيرعنآرائهمبحرية,مع

األخذبعيناالعتبارانعكاساالضطراباتالسياسيةوالقلقالداخليعلىاألوضاعاالقتصادية .

2:6النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال السادس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة االتجاه نحو الهجرة لدى

أفراد العينة تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية( :أعزب ,متزوج) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينالحالةاالجتماعية(:أعزب,متزوج),والجدول()22-5يوضحذلك.
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جدول ()22-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير أفراد العينة في مستوى االتجاه نحو الهجرة تُعزى إلى متغير الحالة االجتماعية
(أعزب ,متزوج).

البيان
االقتصادي
السياسي
االجتماعي
النفسي
الدرجة الكلية لالستبانة

المتوسط

اال نحراف
4.15

نوع العينة

العدد

أعزب

265

17.11

متزوج

225

17.29

4.59

أعزب

265

12.86

3.87

متزوج

225

13.22

4.21

أعزب

265

25.45

3.33

متزوج

225

25.88

3.31

أعزب

265

27.67

6.63

متزوج

225

27.05

7.31

أعزب

265

83.09

13.26

متزوج

225

83.45

14.79

الحسابي

المعياري

"قيمة "ت"
0.456
0.980
1.44
0.975
0.283

مستوى الداللة
غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

اء
ويتضح من خالل الجدول السابق :للباحث هذه النتيجة إلى أن الخريجين الجامعيين سو ً

أكانوا المتزوجينأم غيرالمتزوجينيعانوننفسالمعاناةمنقلةفرلالعملوزيادةأعدادالكليات
والجامعاتوأعدادالخريجينوتردياألوضاعاالقتصاديةوالسياسيةوتوقفالقطاعالعامعنالتوظيف

نتيجةالظروفالحالية.

أماغيرالمتزوجينمنالخريجينلديهممسئوليةبناءأسرةجديدة,ولكنيصطدمونبالواقع

الصعبوعجزهمعنتحقيقمايريدون,وأضافليأحدالخريجين":إننيلوفكرتبالزواجأحتاج
إلىعشرةأالفدينارأردنيحتىاستطيعاالرتباطبمنأريدوألعفيبيتالزوجية,باإلضافةللحاجة
لراتبشهريثابتلكيأستأجربيت,هذهاألمورغيرالمتوفرةنمتعنديفكرةالهجرة,سأهاجرحتى

لومتفيالطريقسأكوناكتسبتشرفالمحاولة,فالبقاءفيظلهذهالظروفأصعبمنالموت ".
أماالخريجالجامعيالمتزوجتكونلديهزوجةوأوالد,ومسئوليةاجتماعيةكبيرةاتجاههمواتجاه

المجتمع,فهواليستطيعتلبيةأمورهمالمعيشيةوالتعليميةوالترفيهيةواالجتماعيةمعصعوبةالعمل
وقلةالدخل,وكبرحجمالمسؤوليةوقلقهعلىمستقبلأوالده .
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وتختلفنتيجةالدراسةالحاليةمعدراسةكلمنصبوح()2016ودراسةسعيد()2012ودراسة

نصيرة ( (2011والتي تؤكد بأن هناك فروقاً فردية تُعزى لصالح غير المتزوجين في االتجاه نحو

الهجرة.

وجاءت هذه النتيجة متسقة مع نظرية القرارالتيتقومعلىأساسأنالمهاجريتخذق اررات

الهجرة نتيجة عوامل مختلفة منها نفسية واجتماعية واقتصادية ,والتي تكون غير متوفرة في موطنه

األصلي(حسن .)30:1990,

3:6النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال السادس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى االتجاه نحو

الهجرة لدى أفراد العينة تُعزى لمتغير طبيعة العمل( :يعمل ,ال يعمل) .
وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبار"ت"لعينتينمستقلتينللكشفعنداللةالفروق
بينطبيعةالعمل(يعمل,اليعمل),والجدول()23-5يوضحذلك.
جدول ()23-5

حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط

استجابات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو الهجرة تُعزى إلى متغير طبيعة العمل (يعمل ,ال يعمل).
البيان
االقتصادي
السياسي
االجتماعي
النفسي
الدرجة الكلية للمقياس

المتوسط

اال نحراف
4.61

نوع العينة

العدد

يعمل

158

16.62

ال يعمل

332

17.47

4.20

يعمل

158

12.86

4.09

ال يعمل

332

13.11

4.01

يعمل

158

25.78

3.25

ال يعمل

332

25.58

3.36

يعمل

158

26.82

6.82

ال يعمل

332

27.66

7.01

يعمل

158

82.08

14.58

ال يعمل

332

83.82

13.65

الحسابي

المعياري

"قيمة "ت"

مستوى الداللة

2.027

دالةعند 0.05

0.636
0.613
1.251
1.29

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

ويتبين من الجدول السابق :عدموجودفروقبينمنيعملواليعملفياالتجاهنحوالهجرة
نتيجة لتشابه الظروف والعوامل التي يعيشها الخريج ون الجامعي ون في قطاع غزة ,فمشاكلهم واحدة
تقريباً فهم يعانون من تدني البنية األساسية من مياه شرب غير نقية وخدمات صحية غير متوفرة
وانقطاعللتيارالكهربائيأغلبساعاتاليوم,وعدموجودفرلعملمناسبة,وانوجدهاالبعضلم
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يجدها اآلخر ,فيكون نفعها قليال ,وبالتالي ال تلبي حاجاتهم  ومشترياتهم اليومية ,من ملبس ومأكل

واستئجاربيتوعالج.

ولم يجد الباحث دراسات سابقة تطرقت إلى دراسة هذه المتغيرات أو توصلت إلى نتائج

محدده,وذلككونالدراسةأُجريتعلىعينهمنخريجيالجامعات .

يؤكد ذلك تقرير( األمم المتحدة  )3:2002في أن زيادة الكثافة السكانية ,وعدم التالؤم

البطالةوالفقربسببالظروفالمعيشيةالسيئة,مثل

واالنسجامواالنفكاكعنالمجتمع؛بسببالبؤسو

الخالفاتالعائلية,وتدهورالقيماالجتماعيةالسائدةكلهاعواملتدفعاألفرادللهجرة .

4:6النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية للسؤال السادس والتي تنص :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائيةعندمستوىداللة( ) ≥ 0.05فيتقديرأفراد عينةالدراسةلمستوىاالتجاهنحوالهجرة

تُعزى لمتغيرالدخلالشهريلألسرة(أقلمن1000شيكل ,من 1000إلى أقلمن 2500شيكل,

من2500إلىأقلمن4000شيكل,أكثرمن4000شيكل).

وللتحققمنصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي,للكشفعنداللة

الفروقبين درجات المؤهل ,وتم حساب مصدر التباين ومجموعالمربعاتودرجاتالحرية ومتوسط
المربعاتوقيمةف ,ومستوىالداللةتبعالمتغير الدخل الشهري لألسرة (أقل من 1000شيكل ,من

1000إلىأقلمن2500شيكل,من2500إلىأقلمن4000شيكل,أكثرمن4000شيكل),

والجدول()24-5يوضحذلك .
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جدول رقم ()24-5
حساب المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري حسب تقدير عينة البحث لمستوى االتجاه نحو الهجرة لدى
أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من
 2500شيكل ,من  2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل)
البيان

البعد االقتصادي

البعد السياسي

البعد االجتماعي

البعد النفسي

الدرجة الكلية

العدد

المتغير

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

أقل من 1000شيكل

244

17.36

4.03

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

16.90

4.68

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

16.51

4.63

أكثر من  4000شيكل

32

18.66

4.35

المجموع

490

17.20

4.35

أقل من 1000شيكل

244

13.12

4.04

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

12.77

3.87

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

12.48

4.24

أكثر من  4000شيكل

32

14.63

4.09

المجموع

490

13.03

4.03

أقل من 1000شيكل

244

25.59

3.41

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

25.82

3.19

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

25.20

3.50

أكثر من  4000شيكل

32

26.06

2.96

المجموع

490

25.64

3.32

أقل من 1000شيكل

244

27.54

6.92

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

26.93

6.81

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

26.84

7.10

أكثر من  4000شيكل

32

29.44

7.48

المجموع

490

27.39

6.95

أقل من 1000شيكل

244

83.61

13.50

من  1000إلى أقل من  2500شيكل

153

82.42

13.79

من  2500إلى أقل من  4000شيكل

61

81.02

15.07

أكثر من  4000شيكل

32

88.78

15.24

المجموع

490

83.26

13.97
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جدول ()25-5

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ,ومستوى الداللة تبعا
لمتغير الدخل الشهري لألسرة ( أقل من 1000شيكل ,من  1000إلى أقل من  2500شيكل ,من
 2500إلى أقل من  4000شيكل ,أكثر من  4000شيكل )

البيان

البعداالقتصادي

البعد السياسي

البعد االجتماعي 

البعد النفسي

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بينالمجموعات 

116.935

3

38.978

داخلالمجموعات 

9142.256

486

18.811

المجموع 

9259.192

489

بينالمجموعات 

112.340

3

37.447

داخلالمجموعات 

7827.260

486

16.105

المجموع 

7939.600

489

بينالمجموعات 

22.990

3

7.663

داخلالمجموعات 

5381.222

486

11.072

المجموع 

5404.212

489

بينالمجموعات 

191.065

3

63.688

داخلالمجموعات 

23441.035

486

48.233

المجموع 

23632.100

489

بينالمجموعات 

1421.644

3

473.881

داخلالمجموعات 

93975.468

486

193.365

المجموع 

95397.112

489

قيمة
F

2.072

2.325

.692

1.320

مستوى
الداللة

غيردالعند
0.05

غيردالعند
0.05

غيردالعند
0.05

غيردالعند
0.05

 2.451غيردالعند
0.05

ويتضح من خالل الجداول السابقة بأن :
 -التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة( ) ≥ 0.05فيتقديرأفراد عينة

الدراسةاالتجاهنحوالهجرةتُعزى لمتغيرالدخلالشهريلألسرة(أقلمن1000شيكل ,من

 1000إلى أقلمن 2500شيكل,من 2500إلى أقلمن 4000شيكل,أكثر من4000
شيكل)

ويعزو الباحث :عدموجودفروقفيتقديرأفرادعينةالدراسةتُعزى لمتغيرالدخلاألسري,

إلي الظروفاالقتصاديةوالسياسيةالتييعيشهاالمجتمعالفلسطينيفهيواحدةعلىكلالفئاتالتي
تختلففيالدخل,فالظروفالصعبةمنحصاراقتصادي,وانقطاعللتيارالكهربائييتجاوزالعشرين

ساعةفياليومالواحد,واغالقالمعابرالتجارية,وتقييدحركةاألفراد علىالمعابر,كلهايشتركفيها

المواطنيوميا,فالموظفالتييتقاضىراتباًعالياًيكونلديهعلىسبيلالمثالأخخريجوعندهأسرة
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وال يعمل ,فتقع عليه مسؤولية رعايتها ,واالهتمام بها مما يقلل من أهمية وجود فروق تُعزى للدخل
األسري,فأصحابالدخلالمرتفععليهممسؤولياتتجعلمنمصاريفهمغيرمتالئمةمعاحتياجاتهم,

الً.
فيقلدخلهمويقتربمنالفئاتاألقلدخ 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من :دراسة فياض( ,)2011ودراسة درويي

( ,)2003في أن السبب يعود إلى األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وانعدام األمن
واالستقرار .وأن الدافع األساسي لهجرة الشباب هو الوضع االقتصادي والبطالة ,وانخفاض مستوى

الدخل,بينماأشار الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني إلى ( )2011أناألسباب المتعلقةبتحسين
الظروف المعيشية ,وتوفير فرل العمل المناسب من أكثر األسباب للهجرة بواقع  %39لتحسين
المستوىالمعيشي%18.7للتعليموالدراسة .

وهذاماأشار له( حمادي )218:1995حيثيسعى المهاجرون دائماًإلى تحسينأوضاعهم

المعيشية وهم يقصدون المناطق التي تتميز بأفضل الفرل االقتصادية وأعلى المردودات المادية ,
تتوقفالهجرةوقتالكساداالقتصادي.
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توصيات الدراسة:
يوصي الباحث في ضوء ما توصلت الي نتائج الدراسة الحالية بما يلي:

 -1ضللرورةالموائمللةبللينالتخصصللاتالتللييحملهللاخريجلليالجامعللاتوسللوقالعملللفلليقطللاع
غزة,منخاللفتحبعضالتخصصاتالجديدةالتييكونبحاجهلهلاالسلوقالمحلليوتجميلد

بعضالتخصصاتالتييكونبهافائضممايحدمنمشكلةاالتجاهنحوالهجرة.

 -2ض للرورةإنه للاءاالنقس للامالفلس للطينيال للداخليواع للادةاللحم للةب للينش للقىال للوطنوذل للكلطمأن للة
الخريجينالجامعيين,واعطاءهمصورةمتفائلةعنمستقبلهموذلكللحدمنظاهرةالهجرة .

 -3ت للوفيرف للرلعم لللللخ للرجينالع للاطلينع للنالعم للل,وك للذلكتحس للينمرتب للاتال للذينيعمل للون
وبخاصةالذينيعينونفيالقطاعالخالليشعروابمكانتهمودورهمفيالمجتمع .

 -4يجبأنيكونهناكاهتمامواسعمنقبلجمعيةالخريجينبإقامةالندواتووريالعملوفلتح
قنواتاالتصالوالحوارمنأجلمعرفتهمبإمكاناتهموطاقاتهموقدراتهموتوعيتهمووقلايتهمملن

أثرهاعلىالفردوالمجتمع .
ةو 
مخاطراالتجاهنحوهالهجر 

 -5ضللرورةاالهتمللامباإلرشللادوالتوجيللهمللنمتخصصلليننفسلليينواجتمللاعيينلمسللاعدهالخللرجين
للحدمنقلقالمستقبلواالغترابالنفسي,والتيتساعدهمعللىرفلعمسلتوىطملوحهموالتقليلل

مناالتجاهنحوالهجرة .

 -6يجبفلتحبلابالعمللللخلريجينخلارجاللوطنولكلنباإلشلرافوالتنسليقملعاللدوائرالحكوميلة
للتحفيفمنحدهالبطالةواالنفتاحعلىالثقافاتاألخرىلنقلكلماهوجديد.

مقترحات الدراسة :

يقترح الباحث عدداً من الموضوعات التي يعتقد أنها تستحق الدراسة مثل :

 -1الرضللاعللنالواقللعواالتجللاهنحللوالهج لرةلللدىخريجلليالجامعللاتفلليقطللاعغ لزة,وعالقاته للا
ببعضالمتغيرات"دراسةمقارنةبينالمهاجرينوغيرالمهاجرين" .

 -2قلللقالمسللتقبلواالغتلرابالنفسللي,عالقته لابأحللداثالحيللاةالضللاغطةلللدىخريجلليالجامعللات
فيقطاعغزة .

 -3فاعليلة برنلامج إرشلادي معرفلي سللوكي فلي خفلض قللق المسلتقبلواالغتلرابالنفسلي للدى
الخريجينالجامعيينفيقطاعغزة.

149

قائمة املصادر واملراجع

 قائمة المصادر.

 قائمة المراجع العربية األجنبية.

أوالا :المصادر:

 -القرآن الكريم

 -ثاني ا :المراجع العربية واألجنبية:

 )1إبراهيم عال ( ,)2005االغتراب النفسي وعالقت بمستوى الطموح ومستوى األداء المهارى

لبعض المواد العملية لطالبات الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة,رسالة

ماجستير,جامعهحلوان,مصر.
 )2إبراهيم ,ذكري ( )2013الهجرة الخارجية وتحدياتها الثقافية والتنموية على المجتمع العراقي
بحث أنثروبولوجي على تداعيات هجرة الكفاءات العلمية ,جامعة بغداد ,مجلة اآلداب,

العدد,106العراق,صل.608-581

 )3ابن منظور ,أبي الفضل جمال الدين( ,)1993لسان العرب ,بيروت :دار الكتاب العلمية,
ط,1ج.1

 )4ابنمنظور:لسان العرب,الدارالمصريةللتأليفوالترجمة,ج,ل.110

 )5أبو زيد ,احمدعبداهلل( ,)1999دراسة مستوى الطموح وعرقت بالقدرات االبتكارية لدى

طلبة الثانوية في والية الخرطوم وقطاع غزة ,رسالة ماجستير ,السودان ,جامعة السودان

للعلوموالتكنولوجيا.

 )6أبو سلمان ,بهجت عبد الحميد( ,)2007أثر االسترخاء والتدريب على حل المشكالت في

خف القلق وتحين الكفاءة الذاتية لدى عينة من طلبة الصف العاشر القلقين ,رسالة

دكتوراه,الجامعةاألردنيةعمان.

 )7أجالل سري ( ,)1993التغريب الثقافي والغريب اللغوي لدى عينة جامعية مصرية ,مجلة
كلية التربية,جامعهعينشمس,عدد(,(17ج,1القاهرة.

 )8أحمد عبد اللطيف وحيد ( )2001علم النفس االجتماعي ,دار المسيرة للنشر والتوزيع,
األردن,الطبعةاألولي .

 )9احمد علي حبيب ( )2006علم النفس االجتماعي,مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع,القاهرة ,
الطبعةاألولى .
 )10احمد,عمرورمضانمعوض ( ,)2013قلقالمستقبلوعالقتهبمستوى الطموحلدى طالب

الجامعة,معهدالدراساتوالبحوثالتربية,جامعهالقاهرة,مجلة العلوم التربوية,العدد(,)2

مصر.

 )11إسكندر,نبيلرمزي (,)1988االغتراب وأزمة اإلنسان المعاصر,اإلسكندرية,دارالمعرفة
ألجامعيةمصر.
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 )12أسماء ,التويجري ( ,)2002المتغيرات االجتماعية المحددة لمستويات وأنماط الطموح

االجتماعي :دراسة ميدانية لعينة من الثانوية في مدينة الرياض ,رسالة ماجستير ,كلية

الدراساتالعليا,جامعةالملكسعود,الرياض.

 )13أسماء ,ربحي العرب ,عالء زهير الرواشدة ( )2016االغتراب االجتماعي لدى الشباب

األردني في عصر العولمة ,المجلة األردنية للعلوم االجتماعية المجلد , 9 ,العدد  2ل
.244

 )14األمم المتحدة للتجارة والتنمية ,االونكتاد ,تقرير عن المساعدة المقدمة من االونكتاد إلى
الشعبالفلسطيني:التطوراتالتيشهدهااقتصاداألرضالفلسطينيةالمحتلة,جنيف2015 :

 )15االمم المتحدة ( ,)2011مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية " تخفيف الحصار" تقرير خال
حولحصارقطاعغزة.

 )16باترسون ,س ( ,)1981نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ,ترجمة حامد الفقي ,دار القلم,
الكويت.

 )17بدر ,إبراهيم محمود ( ,)2003مستوى التوجه نحو المستقبل وعالقته ببعض االضطرابات
لدى الشباب الجامعي -دراسة مقارنة بين عينات مصرية وسعودية ,المجلة المصرية

للدراسات النفسية,القاهرةالجمعيةالمصريةللدراساتالنفسية,المجلد),(13العدد(,)4ل
.83-34

 )18بدر,إسماعيل إبراهيم محمد ( ,)1993مدى فاعلية فنية التخيلفيتحقيقالقلقلدىطلبة
الجامعة,المجلة المصرية للدراسات النفسية,العدد(,)6ل.18-8

 )19بركات,زياد(,)2008عالقةمفهومالذاتبمستوىالطموحلدىطلبةجامعهالقدسالمفتوحة

فيضوءبعضالمتغيرات,المجلة الفلسطينية في التربية المفتوحة عن بعد,المجلد(,)1

العدد(.)2

 )20جابر,عبدالحميد(,)1986علم النفس التربوي,دارالنهضةالعربية,القاهرة .

 )21جامعهاألقصى( ,)2009دراسات في التربية وقضايا المجتمع,قسمأصولالتربية.

 )22الجبالي ,حسني ( )2003علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق ,مكتبة األنجلو
المصرية,مصر .

 )23الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (,)2011مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية,
التقريرالرئيسي,راماهلل,فلسطين.

 )24الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني( ,)2013كتاب فلسطين اإلحصائي,راماهلل,فلسطين.
 )25الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني(,)2014مسحالقوىالعالمة,راماهلل,فلسطين.

 )26الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني(,)2015مسح القوى العالمة,راماهلل,فلسطين.
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 )27جورجالقصيفي:انتقال العمالة العربية بين الواقع والمرتجى المطلوب,أعمالندوةحولآثار
الديمقراطيةواالقتصاديةواالجتماعيةللهجرةوالهجرة العائدةمنالوطنالعربي,األمم المتحدة

ديسمبر,1990عمان,األردن,ل.558

 )28حامدعبدالسالمزهران(,)1988التوجي واإلرشاد النفسي,ط,4عالمالكتب,القاهرة.
 )29الحربى ,نايف بن محمد(,)2014االستقراء وعالقته بتقدير الذات في ضوء النوع وعدد

األصدقاء لدىطالبوطالباتالمرحلةالثانويةبالمدنيةالمنورة,مجلة التربية وعلم النفس,

العدد(,)42الرياض.

 )30حسانين ,احمد محمد( ,)2002قلق المستقبل وقلق االمتحان وعالقتهما ببعض المتغيرات

النفسية لدى عين من طالب الصف الثانوي,رسالة ماجستير,كليةاآلداب,جامعهالمنيا,

مصر.
 )31حسن الموسوي ( ,)1997االغتراب النفسي لدى شرائح المجتمع الكويتي ,دراسة تحليلية,
مجل كلية التربية وعلم النفس,كليةالتربية,جامعهالمنيا,مجلد),(10عدد(.(4

 )32حسن محمد حماد(,)1995االغتراب عند أريك فروم ,ط ,1المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشروالتوزيع,بيروت.

 )33الحمداني,إقبال محمدرشيدصالح ( ,)2011االغتراب – التمرد قلق المستقبل,ط,1دار
صفاللنشروالتوزيع,عمان.

 )34حنتول,احمدموسي ( ,)2012فاعلية برنامج إرشادي نفسي مقترح لتخفيف قلق المستقبل

وأثره على دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لدى طالب كلية المجتمع بجامعة جازان,رسالة

دكتوراه,كليةالعلوماالجتماعية,جامعهاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية.

 )35خالد إبراهيم حسن ) ,(1990هجرة السودانيين إلى الخارج ,األسباب واآلثار النفسية
واالجتماعية,أط روحةدكتوراهفيعلمالنفس,الجامعةالمستنصرية,العراق.

 )36الخالدي,أحمدحاشوي ( ,)2012قلق المستقبل وعالقت بمستوى الطموح واألمن النفسي
لدى مجموعة من طالب وطالبات المدارس الثانوية بدول الكويت,الكويت.

 )37خليفةعبداللطيف(,)2003دراسات في سيكولوجية االغتراب,دارغريب,القاهرة.

 )38خليل عبد الرحمن المعايطة ( )2000علم النفس االجتماعي ,دار الفكر للنشر والتوزيع ,
األردن .

 )39خليل ,عوض شحادة ( ,)2008استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى خريجي

الجامعات العاطلين عن العمل وعالقتها ببعض المتغيرات"دراسةمقارنهبينالراغبينوغير

الراغبينفيالهجرة"رسالةماجستير,جامعهاألزهر,غزة.

 )40دانيز,روبين(,)2006إدارة القلق.ترجمهدارالفاروق.
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 )41دسوقي,كمال(,)1988ذخيرة علوم النفس,ط1جامعةالموصل,العراق.
 )42الذواذ ,الجوهرة ( ,)2002وجهه الضبط وعالقتها بمستوى الطموح لدب بعض طالبات

الجامعة السعوديات والمصريات ,دراسة عربية في علم النفس ,المجلد( ,)1العدد (,)3

ل.129-11

 )43راجح ,أحمد عزات ( ,)1976أصول علم النفس ,ط ,9المكتب المصري الحديث,
اإلسكندرية,مصر.

 )44الرازيمحمدبنأبيبكر( ,)1992مختار الصحاح,دائرةالمعاجم,مكتبةلبنان.

 )45راضي,عمارةالطيف ( ,)2009ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب
العربي دراسة حال

(ليبيا كدول

مدرسة الدراسات الدولية
عبور) ,رساله ماجستير ,

واالستراتيجية,أكاديميةالدراساتالعليا,طرابلس-ليبيا.

 )46رشيد,ساعد ( (2012واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن اإلنساني,
رسالهماجستير,جامعةمحمدخضيربسكرة,الجزائر.

 )47رمزيه ,الغريب ( )1990التعليم دراسة نفسية تفسيرية توجيهية ,القاهرة :مكتبه األنجلو
المصرية.

 )48زينالعابديندرويي( )2005علم النفس االجتماعي,دارالفكرالعربي,مصر .
 )49السبعاوي ,فضيلة عرفات محمد ( ,)2007قلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية وعالقته
بالجنسوالتخصلالدراسي,مجلة كلية التربية,جامعهالموصل,العراق.

 )50سرحان نظمية ( ,)1993العالقة بين مستوى الطموح والرضا المهني لألخصائيين
االجتماعيين ,مجلة علم النفس,السنه(,)7العدد(.)28

 )51السعافين ,ناصر( ,)2004مستوى االغتراب النفسي لدى الطالب األمريكيين من أصل

فلسطيني وعالقت بالتوافق النفسي والهوية الثقافية ,رساله دكتوراه ,قسم الصحة النفسية,

كليةالتربية,جامعهاألقصى.

 )52سعدالمغربي(,)1988التنميةوالقيم,مسلماتومبادا,مجل علم النفس,العدد.5

 )53سعود,ناهدفوزي(,)2005القلق وعالقت بسمتي التفاؤل والتشاؤم ,دراسة نوعية تطويرية
لدى عينات جامعية من فئات عمرية مختلفة,رسالةدكتوراه,جامعةدمشق,سوريا.

 )54سعيد بن أحمد الغامدي(بدون سنة) اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر في مدين مكة
المكرمة وعالقت ببعض المتغيرات األكاديمية,جامعةأمالقرى .

 )55سعيد,سامى ( (2012الرضا عن الواقع ومستوى الطموح وعالقتهما باالتجاه نحو الهجرة

لدى العاملين وغير العاملين من خريجي الجامعات,رسالهماجستير,جامعهاألزهر,غزة,

فلسطين.
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 )56سلمانالنجار(,)1990الهجرةوانتقالاأليديالعالمةمنالمنطقةالعربية,مجلة علم الفكر,
العدد),)2المجلد(,)17و ازرةاالعالم,الكويت,ل.37

 )57السلمي,علي ,تحليل النظم السلوكية,مكتبهغريب,القاهرة,دونسنه 183,

 )58سميرةحسنابكر(,)1989ظاهرة االغتراب لدى طالبات كلية البنات بالمملكة العربية,دراسة
نفسية,رسالةدكتورة,جامعةجدةكليةالتربيةللبنات,سعودية.

 )59سناءحامدزهران ( ,)2004إرشاد الصحة النفسية ,لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب,
ط,1عالمالكتبللنشر,القاهرة.

 )60سهير كامل احمد ( )2001علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق,مركز اإلسكندرية
للكتابللنشرالتوزيع,مصر .

 )61سيد محمد الطواب ( )2007علم النفس االجتماعي (الفرد في الجماعة) ,دار المعرفة
الجامعيةللنشروالتوزيع,مصر.

 )62السيد ,احمد رجب ( ,)2008فاعلية برنامج إرشادي في خفض قلق المستقبل لدى أسر

األطفال المعاقين عقليا وأثره على تعديل السلوك اإلكلينيكي لدى هؤالء األطفال ,رسالة

دكتو اره,جامعةعينشمس,القاهرة .

 )63شاخت,ريتشارد(,)1980االغتراب,ط,1المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر.

 )64الشافعي ,رأفت أحمد ( )1996االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بتصورهم

للمستقبل(دراسة مقارنة علي عين من كال الجنسين)رسالهماجستير,معهد الدراساتالعليا

للطفولةجامعةعينشمس.

 )65شبير,توفيق (,)2005مستوى الطموح وعالقت ببعض المتغيرات في ضوء الثقافة السائدة
لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة,رسالهماجستير,الجامعةاإلسالمية,غزة,فلسطين.

 )66الشتا,السيدعلي ( ,)1984نظرية االغتراب من منظور االجتماع,دارعالمالكتبوالنشر
والتوزيع,السعودية.

 )67شقير,زينبمحمود (,)2002كراسة التعليمات لمقياس االغتراب النفسي مكونات مظاهرة,
مكتبةالنهضةالمصرية,القاهرة.

 )68شقير,زينب(,)2005مقياس قلق المستقبل,مكتبةالنهضةالمصرية,القاهرة.

 )69شهاب ,إيمان ( (2013اآلثار االقتصادية واالجتماعية للهجرة الخارجية في محافظة
طولكرم,رسالهماجستير,جامعهالنجاح,نابلس,فلسطين.

 )70الشويعر ,طريفة سعود ( ,)1988االيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي ,دار
البيانالعربي,جدة.

155

 )71الشيخ ,خليل جواد( ,)2002االغتراب وعالقت

بالصحة النفسية لدى طالب الجامعات

الفلسطينية غزة.رسالةماجستير,الجامعةاإلسالميةغزة.

 )72صالح محمد علي أبو جادو( )1998سيكولوجية التنشئة االجتماعية ,دار السيرة للنشر
والتوزيع,األردن,الطبعةاألولي .

 )73صالح,نصيرة ( ,(2011أثر ضغوط الحياة على االتجاهات نحو الهجرة إلى الخارج(دراسة

ميدانية للطلبة المقبلين على التخرج-جامعة مولود معمري تيرزى وزو) ,رسالة ماجستير,

جامعهمولودمعمريتيرزىوزو,الجزائر.

 )74صبوح ,محمد يوسف ( (2016الضغوط النفسية وعالقاتها باالتجاه نحو الهجرة لدى
خريجي الجامعات في قطاع غزة,رسالةماجستير,الجامعةاإلسالمية,غزة.

 )75صالح أبو ناهية( ,)1981دراسة لبعض العوامل المؤثرة في مستوى الطموح االكاديمي,
مطبعةاألنجلوالمصرية,القاهرة.
مستوى التدني والقلق لدى عينه من طلبة
 )76الصنيع ,صالح إبراهيم ( )2002العالقة بين  
الجامعة,مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية,المجلد(,)14العدد(,)1الرياض.

الضبع,ثناءوألسعود,الجوهرة(,)2004دراسة عاملية عن مشكلة االغتراب لدى عينة من

)77

طالبات الجامعات السعوديات في عصر العولمة ,جامعة الملكسعود ,قسمالتربية ورياض

األطفال.

 )78الطيب ,محمد عبد الظاهر( ,)1993شبابنا وظاهرة التطرف ,المجلة المصرية للدراسات
النفسية,العدد(.)6

 )79عادلبنمحمدالعقيلي(,)2004االغتراب وعالقت باألمن النفسي,دراسةميدانيةعلىعينه
منطالبجامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالميةبمدينةالرياض.

 )80عادلعزالديناألشول(,)2008علم النفس النمو,مكتبةاألنجلوالمصرية,القاهرة.
 )81عاقل,فاخر(,)2003معجمالعلومالنفسية,ط,1شعاعللنشروالعلوم,القاهرة .

 )82عباسمحمودعوض()1988علم النفس االجتماعي,دارالنهضةالعربيللنشروالتوزيع .

 )83عباس,محمودعوض(,)1985علم النفس االجتماعي,دارالمعرفةالجامعية,اإلسكندرية.
 )84عبدالرحمنسيدسلمان(,)1997نمو اإلنسان في الطفولة والمراهقة,مكتبةزهراءالشرق.

 )85عبد الفتاح  ,كاميليا ( ,)1984مستوى الطموح والشخصية ,ط ,2دار النهضة العربية ,
بيروت,لبنان.

 )86عبد الفتاح محمد دويدار ()2009علم النفس االجتماعي أصول ومبادئ  ,دار المعرفة
الجامعية,مصر .

 )87عبدالفتاحمحمدوهيبة(,)1985جغرافيا اإلنسان,منشأهالمعارفاإلسكندرية.
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 )88عبداللطيفمحمدخليفة (,)2002االغترابوعالقتهبالمفارقةالقيميةلدىطالبالجامعة,
مجلةدراسات عربية,مجلد),)1عدد(.)1

 )89عبدالمختارمحمدخضر (,)1998االغتراب والتطرف نحو العنف ,دراسة نفسية تحليلية,
دارغريبللطباعةوالنشروالتوزيعالقاهرة.

 )90عبدالمنعمالحنفي(,)1995علم النفس في حياتنا اليومية,ط,1القاهرةمكتبةمدبولي.

 )91عبدالغفار ,عبد السالم ( ,)2001مقدمة في الصحة النفسية( ,)2دار النهضة المصرية
القاهرة,مصر.

 )92عثمان,فاروقالسيد(,)2008القلق وأدراه الضغوط النفسية,دارالفكرالعربي,القاهرة.

 )93العديلي,ناصر محمد(,)1993السلوك اإلنساني والتنظيمي,معهد اإلدارة العامة,الرياض.
السعودية .

 )94عرار ,يوسف محمود ( (2009االغتراب لدى الطلبة االمريكيين من أصل فلسطيني في

المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة رام والبيرة ودور اإلرشاد النفسي في إعاده تكيفهم,

رسالهدكتوراهغيرمنشورة,جامعةالعلوماألمريكية.

 )95عسليةمحمدإبراهيم(,)2001البطالة وعالقتها بالقلق واالغتراب لدى الخريجين الجامعيين
الفلسطينيين بمحافظات غزة,رسالهدكتوراهجامعةعينشمس,القاهرة.

 )96العقيلي,عادل بنمحمد ( ,)2004االغتراب وعالقت باألمن النفسي "دراسة ميدانية على

عين من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض ,رسالة ماجستير,

قسمالعلوماالجتماعية,جامعةنايفللعلوماألمنية,الرياض,السعودية.

 )97عالءالشعراوي (,)1988الشعور باالغتراب وعالقت ببعض المتغيرات العقلية وغير العقلية
لدى طالب الجامعة,رسالةماجستير,كليةالتربيةجامعةالمنصورة.

 )98علي ,شتا السيد ( ,)1998اغتراب اإلنسان في التنظيمات الصناعية ,مؤسسة شباب
الجامعة,اإلسكندرية.

 )99العنابي,حنانعبدالحميد(,)2000الصحة النفسية,دراالفكرللطباعةوالنشر,األردن.

 )100العنزي,خالدبنمحمدالحمدي(,)2010إدراك القبول والرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية

وقلق المستقبل لدى عين من طالب جامعة الحدود الشمالية,رسالة دكتوراه,كليةالتربية,

مالقرى.
جامعهأ 

 )101الغامدي,حاتمبنسعيد(,)2010فاعلية برنامج إرشادي انتقائي لخفض قلق المستقبل لدى
عينة من الرياضيين المنتسبين بمراحل التعليم,رسالةماجستير-جامعهطيبة.
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 )102الفارس ,مجدى ( ,)2004الخصائص النفسية الفارقة والعارضة بكثافة التعرض لبرامج

التلفزيون الفضائية لدى الشباب الجامعي ,رسالة ماجستير ,معهد الدراسات والبحوث
التربوية,جامعةالقاهرة.

 )103فايزاألسود(,)2003دراسة في مستوى القلق ومفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الطلبة
الجامعيين في دول فلسطين,رسالةدكتوراه,غزةجامعةاألقصى,غزة,فلسطين.

 )104فراج ,محمد إبراهيم ( ,)2006قلق المستقبل وعالقت ببعض المتغيرات لدى طالب كلية
التربية بجامع اإلسكندرية,رسالهماجستير,جامعةاإلسكندرية,مصر.

 )105فرج,عبداللطيفحسين(,)2009االضطرابات النفسية الخوف -القلق -التوتر -االنفصام
 -االمراض النفسية لألطفال,ط,1دارالفكرالحامدللنشروالتوزيع,عمان,األردن.

 )106الفقي ,آمال إبراهيم ( ,)2013التنظيم الذاتي وعالقته بمستوى الطموح وقلق المستقبل لدى
عينةمنطالبالثانويةالعامة,كليةالتربية,جامعة بنها,دراسات عربية في التربية وعلم

النفس,العدد(,)38الجزء(,)2مصر.

 )107فهمي ,مصطفى -القطان ,محمد علي( ,)1977علم النفس االجتماعي ,مكتبه الخانجي,
القاهرة .

 )108فياض,هشام ( )2011هجرة العمالة من المغرب إلى أوروبا هولندا نموذجا دراسة تحليلية
مقارنة ,المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات,معهدالدوحة,قطر.

 )109الفيل ,محمد( ,)2000الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية او النقل
,دارمجدالويللنشروالتوزيع,األردن.

المعاكس

 )110القرشي ,محمد بن عابد ( ,)2005الدافع للنجاز وعالقت بقلق المستقبل لدى عينة من
جامعة أم القرى,كليةالتربية,جامعهامالقري.

القاهرة.
 )111القريطي,عبدالمطلب(,)1998الصحة النفسية,دارالفكرالعربيو 

 )112القصير,عبدالقادر(ب-ت),الهجرة من الريف إلى المدن,دراسةميدانيةفيالمغرب,دار
النهضةالعربيةوبيروت.

 )113قندلفت ,ا ولغا( ,)2002التعليم المهني وعالقت بمستوى الطموح وتنمية القدرات المهنية
لدى الصف األول الثانوي بمدينة دمشق,رسالةماجستير,جامعهدمشق,سوريا.

 )114قنديل ,شاكر عطية( (1999التفاعل اإلنساني لمدخل لتحسين األداء التربوي المؤتمر
السادس لمركز اإلرشاد النفسي,جامعةعينشمس.

 )115كامل احمد عويضة()1996علم النفس االجتماعي ,دار الكتب العلمية ,لبنان ,الطبعة
األولى .
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وعالقته ببعض المتغيرات
 )116كتلو ,كامل حسن( ,)2007االغتراب لدى الشباب الجامعي 
الديمغرافية,منشورات المؤتمر اإلقليمي لعلم النفس رابطة اإلخصائيين النفسيين المصرية,

.462-425

 )117كفافي,عالءالدين(,)1999اإل رشاد والعالج األسري,سلسةمراجعفيالتربيةوعلمالنفس,
دارالفكرالعربي,القاهرة.

 )118كمال,دسوقي(,)1988ذخيرة تعريفات ومصطلحات وأعالم علم النفس,دارالدوليةللنشر
والتوزيع,القاهرة.

 )119الكناني,ممدوحوالكندري,أحمدوجابر,عيسويالموسوي,حسن (,)2002المدخل إلى علم
النفس,ط,2مكتبةالفالحللنشروالتوزيع,اإلماراتالعربيةالمتحدة.

 )120المالكي,سليمان()1995العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات لدى طالب وطالبات
جامع أم القرى بمكة المكرمة,رسالةماجستير,جامعةأمالقرى,مكةالمكرمة,السعودية.

 )121المالكي,ثوببنحمود(,)2012قلق المستقبل واتخاذ القرار وعالقتهما ببعض المتغيرات

الثقافية لدى طالب الجامعة بمحافظة الليث ومحافظ جدة,رسالة ماجستير,كليةالتربية,

مالقرى.
جامعهأ 

 )122ماهر ,محمد درويي( ,)2003هجرة الشوام إلى مصر خالل النصف الثاني من القرن

التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس-

فلسطين.

 )123مجدى أحمد حجازي( ,)1999العولمة وتهميي الثقافة ,رؤية نقدية من العالم الثالث ,عالم

الفكر ,المجلس الوطني للثقافة و الفنون واآلداب لدولة الكويت,المجلد) ,)28العدد (,(2
أكتوبر.

 )124مجدى المالكي ,ياسر شلبي ( ,)2000الهجرة الداخلية العائدة في الضفة الغربية وغزة,
معهدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني"ماس".

 )125المحاميد ,شاكر عقله والسفاسفة ,محمد إبراهيم ( ,)2007قلق المستقبل المهني لدى طلبة

الجامعات األردنية وأثر كل من متغير الجنس والكلية والتفاعل بينهما علي مستوى قلق
المستقبل المهني ,مجلة العولمة التربوية والنفسية ,كلية التربية ,جامعه البحرين,

المجلد),)8العدد(.(3

 )126محمد ,خالد سعد ( ,)2008برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد بالمعني في خفض قلق

المستقبل لدى المراهقين المكفوفين ,مجلة دراسات تربوية واجتماعية ,المجلد ( ,)14العدد

()4ل.122-97
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 )127محمد إبراهيم عيد ( )2005مدخل إلى علم النفس االجتماعي ,مكتبة انجلوا المصرية,
مصر .

 )128محمد عبد العزيز الغرباوي ( )2007االتجاهات النفسية ,مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزيع,المملكةالعربيةالسعودية,الطبعةاألولي .

 )129محمد ,عبيد الزنتاني ( ,)2004الهجرة اإلفريقية الوافدة إلى جنوب ليبيا ,دراسة ميدانية

للمقيمين في منطقة وادى اوباري ,رسالة ماجستير ,قسم علم االجتماع ,جامعه الفاتح,
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ملحق رقم ()1
أسماء المحكمين لمقياس االغتراب النفسي
م

االسم

الدرجة العلمية

الجهة

.1

د .أسامة سعيد حمدونة

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األزهر

.2

د .باسم علي أبو كويك

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األزهر

.3

د .جميل حسن الطهراوي

أستاذ علم النفس المشارك

الجامعة اإلسالمية

.4

د .عطاف محمود أبو غالي

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األقصى

.5

د .محمد عسلية

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األقصى
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ملحق رقم ()2

مقياس مستوى الطموح العام للراشدين

إعداد األستاذ الدكتور :صالح الدين أبو ناهية ()1986
العمر......................:

االسم

الكلية ..................:

التعليمات

يعرض عليك بعض هذه العقبات والظروف التي يمكن أن تعترض طريقك في سبيل تحقيق هذا

الهدف ,والمرجو منك أن تبدى رأيك من حيث مدى تأثير كل من هذه العقبات على سعيك لتحقيق
هذا الهدف .المطلوب منك أن تق أر كل عبارة جيدا ثم تحدد موقفك منها.
(أ)
م

العبارة

هذه العقبة ترى أنها
عقبـــــــة ال يمكـــــــن عقبـــــــــة يمكـــــــــن ليســـت عقبـــة

التغلب عليها
.1

(ب)

(ج)

التغلب عليها

على االطالق

صعوبة التخطيط للمستقبل بسبب

التغيرات السريعة .

 فإذا رأيت هذه العقبة تمثل عقبة ال يمكن التغلب عليها ضع عالمة(

) تحت الخانة(أ).

 واذا رأيت أن هذه العقبة ال تمثل عقب على االطالق ضع عالمة (

)تحت الخانة (ج).

 واذا رأيت أن هذه العقبة تمثل عقبة يمكن التغلب عليها ضع عالمة(
مالحظة:

) تحت الخانة(ب).

اعلم عزيزي الخريج  :أن ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ,وانما اإلجابة الصحيحة هي التي
تنطبق عليك وليست أي إجابة أخرى .

 من فضلك ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها.

 معلوماتك سرية تماما وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط.

وشك ار لتعاونك في إبداء الرأي بكل أمانة وصدق
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(ب)

(أ)

(ج)

هذه العقبة ترى أنها

م

العبارة

.1

صعوبة التخطيط للمستقبل بسبب التغيرات السريعة والمتالحقة.

.2

محاولة بعض األفراد (الزمالء السيطرة عليك).

.3

انعدام التعاون بين الزمالء

.4

عدم االستماع لرأيك عند اتخاذ القرارات األسرية.

.5

حاجة الوالدين للمساعدة المالية.

.6

عدم رغبة المسئولين في التطوير والتغير لمتابعة التغير

.7

اعتقاد معظم زمالئك أنك غير منجز.

.8

إهمال اإلدارة للتواصل والعالقات االجتماعية بين الزمالء.

.9

النظام الصارم المتبع داخل العائلة.

عقبة ال يمكن
التغلب عليها

السريع في العالم.

 .10ضرورة دفع مصاريف مالية كبيرة لمواجهة تكاليف الحياة.
 .11الخوف من عدم القدرة على تحقيق األهداف الخاصة.
 .12أن يقرر اآلخرين ما ينبغي فعل في حياتك.
 .13عدم توافر روح الصداقة والتعاون بين الزمالء.
 .14االنشغال الدائم في مساعدة أحد الوالدين أو أفراد األسرة سواء
في البيت او خارج .
 .15عدم وجود دخل شهري.
 .16التفكير الدائم في كيفية مواجهة المستقبل.
 .17صعوبة التعرف على الزمالء الجدد.
 .18تدخل األخرين في الشئون الخاصة.
 .19زياده عدد أفراد األسرة مع ضيق السكن.
 .20عدم توافر األدوات واألثاث والكماليات التي توفر الراحة في
البيت.

 .21الخوف من المستقبل.
 .22أن يجرح شعورك من قبل أصدقائك المقربين.
 .23صعوبة تكوين صداقات جديدة.
 .24غياب أحد الوالدين أو ابتعاده عن األسرة (كالسفر -الطالق-
الوفاة).

 .25عدم القدرة المالية على تلبية الحاجات الشخصية.
 .26االستمرار في عمل ال يتفق مع التخصص.
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عقبة يمكن

ليست عقبة

التغلب عليها على االطالق

(أ)
م

(ب)
هذه العقبة ترى أنها

العبارة

عقبة ال يمكن
التغلب عليها

 .27عدم تقدير األصدقاء للتفوق.
 .28تعامل بعض الناس بطريقة غير مؤدبة.
 .29عدم توفر الجو األسري الهادئ.
 .30ممارسة العمل بجانب الدراسة لكسب المال.
 .31انتشار ظاهرة البطالة بين الخريجين.
 .32االرتباط بزوجة وأطفال.

 .33لقاؤك بأصدقائك يتم دائما بعيدا عن المنزل.
 .34تدخل أحد أفراد العائلة في الشئون الخاصة.
 .35كثرة الديون العائلية.

 .36عدم مالئمة التخصصات العليا لمتطلبات الحياة المستقبلية.
 .37كثرة المشاكل الخاصة.

 .38عدم اهتمام أقاربك بك.

 .39كثرة الخالفات العائلية بين الوالدين أو بين الوالدين واألبناء.
 .40عدم توفر مكان في البيت الستقبال الضيوف واألصدقاء.
 .41صعوبة

(ج)

االلتحاق

والدكتوراه).

ببرنامج

الدراسات

العليا(الماجستير

 .42ضعف الثقة بالنفس.

 .43االبتعاد عن الزمالء بسبب الطريقة التي يعاملوك بها.

 .44عدم مساواة الوالدين بين األخوة (تفضيل أحدهم عن الباقي).
 .45صعوبة المواصالت من البيت إلى مكان العمل(أو الدراسة).

 .46ضرورة إتقان لغة اجنبية لاللتحاق بالعمل أو بالدراسات العليا.
 .47اإلحساس بالذنب بعد أي فشل أو تقصير.

 .48صعوبة التعامل مع بعض الجيران بسبب سوء سلوكهم.
 .49عدم توفر المحبة بين أفراد األسرة.

 .50عدم توفر اإلمكانات المالية للمشاركة في الحفالت والرحالت
والمناسبات.

 .51سيطرة األحزاب والتنظيمات على أمور التوظيف.
 .52عدم احترام األخرين للمشاعر الخاصة.
 .53وجود تفرقة اجتماعية.

 .54ازدياد تكاليف وأعباء الزواج.

 .55وجود خالفات في العائلة حول األمور المالية.
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عقبة يمكن

ليست عقبة

التغلب عليها على االطالق

(أ)
م

(ب)

(ج)

هذه العقبة ترى أنها

العبارة

عقبة ال يمكن
التغلب عليها

 .56الجهل بالمستقبل.

 .57عدم القدرة على التعبير عن الرأي بصراحة.
 .58رفض بعض العادات السائدة.
 .59صعوبة التفاهم مع األسرة.

 .60الشعور باليأس اتجاه تحسن حالتي المادية.
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عقبة يمكن

ليست عقبة

التغلب عليها على االطالق

محلق رقم ()3

مقياس قلق المستقبل

إعداد :أ .د زينب شقير ()2005

تعليمات .عزيزي الطالب:

فيمــا يــأتي مجموعــة مــن العبــارات التــي تعبــر بوضــوح عــن رأيــك الشخصــي تجــاه المســتقبل

والمطلوب منك معرفة وجهـة نظـرك الشخصـية بصـراحة وبأمانـة وبصـدق وابـراز رأيـك ومشـاعرك مـن

خالل اإلجابة على هذه العبارات بوضع عالمة (صح) أمام (الدرجـة أو اإلجابـة )التـي تريـدها بنفسـك
تذكر أن :

.ال توجد إجابة صحيحة وأخر خاطئة
.معلوماتك سرية للغاية

.المقياس للدراسة وليس للتقييم الشخصي
أوافق

م

العبارة

.1

أؤمــــن بالقضــــاء والقــــدر وأن القــــدر يحمــــل أخبــــا ار ســــا ار فــــي

بشدة

المستقبل
.2

التفـــوق يـــدفعني دائمـــ ا لمزيـــد مـــن التفـــوق وأكـــافح لتحقيـــق

.3

تراودني فك ار إنني قد أصبح شخصا عظيما في المستقبل

.4

عنــدي طمــوح وأهــداف واضــحة فــي الحيــاة واعمــل لمس ـتقبلي

.5

االلتـــزام الـــديني واألخالقـــي والتمســـك بمبـــادئ معينـــة يضـــمن

.6

األفضل أن تعمال لدنياك كأنك تعيش أبدا وتعمل ألخرتـك كأنـك

.7

أشــعر أن الغد(المســتقبل) ســيكون يوم ـا مــا مشــرقا وســتحقق

.8

أملي في الحياة كبير ألن طول العمر يبلغ األمل

.9

يخبــا الــزمن مفاجــأة ســارة وال يــأس فــي الحيــاة وال حيــاة مــع

مستقبل باهر

وفقا لخطة رسمتها لنفسي ,وأعرف كيف أحققها؟

لل نسان مستقبل آمن
تموت غدا

أمالي في الحياة

اليأس
 .10حياتي مملؤة بالحيوية والنشاط والرغبة في تحقيق اآلمال
 .11يمتلكني الخوف والقلق والحيرة عندما أفكر في المسـتقبل وأنـ
ال حول وال قوة في المستقبل
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أوافق

متردد

أعارض

أعارض
بشدة

م

أوافق

العبارة

بشدة

 .12يـدفعني الفشـل إلـى اليـأس وفقــدان األمـل فــي تحقيـق مســتقبل
أفضل.

 .13أنا من الذين يؤمنون بالحظ ويتحركون على أساس
 .14أفضـــل طريقـــة للتعـــايش مـــع الحيـــاة هـــو عـــدم التفكيـــر فـــي
المستقبل وترك الحياة تمضي .

 .15تمضي الحياة بشكل مزيف ومحزن ومخيف مما يجعلني أقلق
وأخاف من المجهول
 .16أشـــعر بـــالفراغ واليـــأس وفقـــدان األمـــل فـــي الحيـــاة وأنـــ مـــن
الصعب إمكانية تحسنها مستقبال

 .17أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة قريبا بسبب كثر الحوادث
هذه األيام

 .18أشعر بتغيـرات مسـتمرة فـي مظهـري (شـكلي)تجعلني أخـاف أن
أكون غير جذاب (ال يتقبلني ) أمام اآلخرين مستقبال

 .19ينتابني شعور بالخوف والوهم من إصـابتي بمـرض خطيـر (أو
حادث) في أي وقت

 .20الحياة مملؤة بالعنف واإلجرام تجعل الفرد يتوقع الخطـر لنفسـ
في أي وقت

 .21كثــرة البطال ـة فــي المجتمــع يهــدد بحيــاة صــعبة وس ـوء التوافــق
الزوجي مستقبال

 .22غــالء المعيشــة وانخفــاض الــدخل العائــد المــادي يقلقنــي عل ـى
مستقبلي
.23

المســتقبل غــامق ومــبهم (مجهول)لدرجــة تجعــل مــن الصــعب (مــن
العبث) أن يرسم الشخص أي خطة لألمور الهامة في مستقبل

 .24ضـغوط الحيــاة تجعـل مــن الصـعب النضـال متحفظـا بــأملي فــي
الحياة وأتفاءل بأنني سأكون في أحسن حال

 .25أشــعر بــالقلق الشــديد عنــدما أتخيــل إصــابتي فــي حــادث (او
حدث لي بالفعل ) (أو حدث أو حدث لشخص يهمني )

 .26يغلب على تفكير الموت فـي أقـرب وقـت خاصـة عنـدما أصـاب
بمرض (أو يصاب أحد أقاربي) .

 .27أنـا غيـر ر ِ
اض عـن مسـتوى معيشـتي بوجـ عـام ممـا يشــعرني
بالفشل بالمستقبل

 .28أشعر أن الحياة عقيمة باألهداف وال معنى وال مستقبل واضح
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استبانة االغتراب النفسي
إعداد :الباحث ()2017

تعليمات
يعرض عليك مجموعة من العبارات التي تتعلق باتجاهاتك و مواقفك في الحياة ويوجد أمام كل عبارة خمس
اختيارات بالترتيب ( أوافق بشدة ,أوافق ,متردد ,أعارض ,أعارض بشدة).
تقر كل عبارة بدقة ثم تبدى رأيك بوضع عالمة (  ) /في الخانة المقابلة لها والتي تعبر
المطلوب منك أن أ
عن وجه نظرك.
وأعلم ان ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ,وانما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليك وليست أي
إجابة أخرى .
عزيزي الخريج الجامعي/
 من فضلك ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها.
 معلوماتك سرية تماما وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط.
ويقدم لك الباحث المثال التالي:
مثال العبارة التي تقول " لدى العديد من األهداف التي أسعى لتحقيقها في هذه الحياة".
فإذا رأيت هذه العبارة تتفق تماما مع وج نظرك أو مع ظروفك وشخصيتك ,ضع عالمة (  ) /أمام العبارة
داخل العمود الذي عنوان (أوافق بشده ).
أوافق

الفقرة

بشدة

لدى العديد من األهداف التي أسعى لتحقيقها في هذه
الحياة".

أوافق

متردد

أعارض

أعارض
بشدة

/

وشك ار لتعاونك في أبداء الرأي بكل أمانة وصدق
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م

أوافق

العبارة

بشدة

.1

لدىالعديدمناألهدافالتيأسعىلتحقيقهافيهذهالحياة.

.2

أشعرأنليسليرسالةأؤديهافيهذهالحياة.

.3

أشعرأنمشكالتالحياةتحيطبهمنجميعالجوانب.

.4

أشعربفقداناألملفيحياتي.

.5

أشعربعدمقيمةأيعملأقومبه.

.6

أرىبأنالحياةالقيمةلها.

.7

أشعربأنالظروفهيالتيتحكممسارحياتي.

.8

اليوجدهدفأعييمنأجله.

.9

أشعرأنفرلالنجاحقليلةجدافيهذهالحياة.

.10

أشعربأنالنجاحوالفشلمتساويانلدي.


.11

أرفضالعييفيظلالظروفالراهنة.

.12

أشعربأنالكثيرمنقيمهذاالمجتمعغيرصالحة.

.13

تنتابنيمشاعراالحتقارللكثيرمنحولي.

.14

أشعربأنالمعاييراالجتماعيةقيودتكبلني.

.15

أشتممنيحاولاالستهزاءبيوبمشاعري.

.16

أعتقدبأننيمتصلبفيآرائيوأفكاري.

.17

أناغيرراضيعنوضعيداخلمجتمعي.

.18

أرىأنالشخللهحريةفيأنيفعلمايريد.

.19

أرىأنالوسيلةالوحيدةلتحقيقرغباتيهوالعنفواللجوءللقوة.

.20

أؤمنبالمثلالقائل"أنلمتكنذئباأكلتكالذئاب".

.21

أريأنهيحقليأنأفعلماأريدحينأغضب.

.22

أرىأننيغيرقادرعلىالتحكمفيأمورحياتي.

.23

أعتقدبأننيغيرقادرعلىاتخاذالقرارالمناسب.

.24

أجدصعوبةفياألمورالتيتواجهنيفيحياتياليومية.

.25

اشعربأنماأتعلمهفيالجامعةعديمالفائدة.

.26

أجدمنالصعبالتمسكبحقوقي.

.27

أشعربأنيمسيروليسمخير.

.28

أنالستأهالللثقة.

.29

أشعربأنيمسلوباإلرادة.

.30

الأتحملمسؤوليةماأقومبهمنأعمال.

.31

أعتمدعلىزمالئيفيأداءوجباتي.

.32

أسعىجاهدالتحقيقأهدافيبأيطريقة.
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.33

أشعربأنالناسلديهماستعدادللكذبحتىيحققواأهدافهم.

.34

أشعربأنالحياةكالغابةالقويفيهايأكلالضعيف.

.35

أعتقدأنالنجاحيعتمدعلىالحظوانتهازالفرل.

.36

أشعربأنمنيتمسكبالمباداوالقيميضيعفيهذهاأليام.

.37

أتبنىق ارراتيدوناالهتمامبالمعاييراالجتماعية.

.38

أعتقدأنالمجتمعاتالتيالتخضعللقيمتنعمبالحرية.

.39

أشعربأنهمنالضروريالتمسكبأينوعمنالقيم.

.40

أوافقالقولأنالغايةتبررالوسيلةحتىلولمتكنمشروعة.

.41

أفضلااللتزامبنظمالمؤسسةالتعليميةالتيأنتميإليها.

.42

ألومأيشخليحاولتحقيقرغباته.
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مقياس االغتراب النفسي في صورت النهائية
#

أوافق

العبارة

.1

أشعرأنليسليرسالةأؤديهافيهذهالحياة .

.2

أرفضالعييفيظلالظروفالراهنة .

.3

أرىأننيغيرقادرعلىالتحكمفيأمورحياتي .

.4

أسعىجاهدالتحقيقأهدافيبأيطريقة .

.5

أشعرأنمشكالتالحياةتحيطبيمنجميعالجوانب .

.6

أشعربأنالكثيرمنقيمهذاالمجتمعغيرصالحة .

.7

أعتقدبأننيغيرقادرعلىاتخاذالقرارالمناسب .

.8

أشعربأنالناسلديهماستعدادللكذبحتىيحققواأهدافهم .

.9

أشعربعدمقيمةأيعملأقومبه .

.10

تنتابنيمشاعراالحتقارللكثيرمنحولي .

.11

أجدصعوبةفياألمورالتيتواجهنيفيحياتياليومية .

.12

أرىبأنالحياةالقيمةلها .

.13

أشعربأنالمعاييراالجتماعيةقيودتكبلني .

.14

أشعربأنالحياةكالغابةالقويفيهايأكلالضعيف .

.15

أشعربأنالظروفهيالتيتحكممسارحياتي .

.16

أشتممنيحاولاالستهزاءبيوبمشاعري .

.17

أشعربأنماأتعلمهفيالجامعةعديمالفائدة.

.18

أعتقدأنالنجاحيعتمدعلىالحظوانتهازالفرل.

.19

اليوجدهدفأعييمنأجله.

.20

أعتقدبأننيمتصلبفيآرائيوأفكاري.

.21

أشعربأنمنيتمسكبالمباداوالقيميضيعفيهذهاأليام.

.22

أشعرأنفرلالنجاحقليلةجدافيهذهالحياة.

.23

أناغيرراضيعنوضعيداخلمجتمعي.

.24

أجدمنالصعبالتمسكبحقوقي .

.25

أعتقدأنالمجتمعاتالتيالتخضعللقيمتنعمبالحرية .

.26

أرىأنالشخللهحريةفيأنيفعلمايريد .

.27

أرىأنالوسيلةالوحيدةلتحقيقرغباتيهوالعنفواللجوءللقوة.

.28

أشعربأنيمسيروليسمخير .

.29

أنالستأهالللثقة.
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.30

أشعربأنهمنالضروريالتمسكبأينوعمنالقيم .

.31

أشعربأنيمسلوباإلرادة .

.32

أؤمنبالمثلالقائل"إنلمتكنذئباأكلتكالذئاب" .

.33

الأتحملمسؤوليةماأقومبهمنأعمال .

.34

أوافقالقولأنالغايةتبررالوسيلةحتىلولمتكنمشروعة .

.35

أشعربأنالنجاحوالفشلمتساويانلدي.


.36

ألومأيشخليحاولتحقيقرغباته .

.37

أرىأنهيحقليأنأفعلماأريدحينأغضب .

.38

أعتمدعلىزمالئيفيأداءوجباتي .
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ملحق رقم()6

مقياس االتجاه نحو الهجرة إعداد  :خليل شحادة ))2008
م

أوافق

الفقرة

بشدة

.1

أتطلعإلىبناءمستقبليفيدولةأخرى

.2

أعتقدبأنالذييتركبلدهشخلطموح

.3

أتن للاءوج للودف لليبل للديأش للعربع للدماألم للاناالجتم للاعي
والنفسي

.4

أتمنىأنأعملفيوظيفةخارجالوطن

.5

أجدنفسيمرغماعلىالهجرةبسببالظروفالسياسية

.6

أتطلعإلىحياةأفضلخارجالبالد

.7

أتطلعإلىالحياةفيبالديسودهااالستقرارالسياسي

.8

كنتأفضلأنأتعلمخارجالبالد

.9

أرغبفيالهجرةبسببالفلتاناألمني

.10

أرغبفيالسفرلتوفيرمعيشةأفضلألبنائي

.11

أشعربضيقأثناءوجوديداخلالوطن

.12

أشعربعدماالنتماءإلىالمجتمعالذيأعييفيه

.13

أشعروكأننيالحولليوالقوةداخلبلدي.

.14

عندماأفكرفيحياتيالأجدسببامقنعاألنأبقي.

.15

أشعربعدماألمانالنفسيأثناءوجوديفيوطني.

.16

خياراتيلبناءمستقبليفيوطنيقليلةجدا.

.17

فلليضلللعللدماالسللتقرارال للذييسللودهللذهاأليللامفللإنني

.18
.19
.20

اشعربرغبةجامحةفيمغادرةوطني.
أج للدص للعوبةف لليتحقي للقطموح للاتيبس للببع للدموج للود
فرلعمل.
لل للدىالعديل للدمل للنالهوايل للاتوالمواهل للبالتل لليالاسل للتطيع
استثمارهابسببالقيوداالجتماعيةفيمجتمعنا.
أننيالأؤمنبكثيرمنالعلاداتوالتقاليلدالتلييلؤمنبهلا
شعبي.

.21

أفضلالحضارةالغربيةعنحضارتناالشرقية.

.22

أش لعربعللدمالطمأنينللةفلليمجتم لعيتبن لىأسللاليبحياتلله

.23

محبطةكمجتمعنا.
لوأتيحتليالدراسةخارجالبلدلكنتأكثرسعادة .
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.24

ل لليسم للنالمه للمأنأك للونفلس للطينياويكفين لليأنأع لليي

.25

اعتق للدان للهم للنالص للعبعل لليأنأج للدنفس لليف لليه للذا

.26

أوافق

أعارض

متردد

سعيدافيأيبلدأخرا.
الوطن.

ارغ للبأنأع للييف لليبل للدتت للوفرفي للهخ للدماتص للحية
عالية.
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