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 المستخلص :

يهدف البحث الحالي إلى تعرف : اإلتجاه نحو الهجرة عند طلبة الجامعة , داللة   

الفروق اإلحصائية في اإلتجاه نحو الهجرة عند طلبة الجامعة بحسب الجنس 

( طالباً وطالبة , تم إختيارهم بالطريقة 044والتخصص  تكونت عينة البحث من )

قامت الباحثة ببناء مقياس لقياس  الطبقية العشوائية ,ولغرض تحقيق إهداف البحث

( فقرة , تم التحقق من الصدق الظاهري 04اإلتجاه نحو الهجرة  ويتألف المقياس من )

وصدق البناء لألداه وتم التحقق من الثبات بطريق ألفا كرونباخ إذ بلغ معامل الثبات 

بإستعمال ( , و0,,4( في حين بلغ معامل ثبات األداة بطريقة إعادة اإلختبار )0,,4)

الوسائل اإلحصائية ) اإلختبار التائي لعينة واحدة , اإلختبار التائي لعينتين مستقلتين , 

تحليل التباين الثنائي ( تم التوصل الى النتائج اآلتية : أن عينة البحث لها إتجاه إيجابي 

نما نحو الهجرة إذ توجد فرق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور بي

 التوجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير التخصص في اإلتجاه نحو الهجرة . 
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Abstract : 

The current study aims at Knowing : 

1.the trend toward Immgration university students . 

2.the reference of the statistical differences in the trend toward to 

Immigration in accordance to sex (male-female ) and specialty 

(scientific- Humanities).  

 

The sample of the study comprises (400) University students 

(200) males and (200) females chosen randomly .  

The researcher formulated the measure of (Trends Towards 

Immigration ) which consisted of 30 items . The stability of this 

measure second (0,82 ) by the method of Alpha Cronbach . The 

researcher used the following statistical methods (Pearson's 

coeffient correlation , T-test of one sample , T- test of two 

independent  tests the implication of two independent tests the 

implication of the coefficient correlation , the simple linear . 

The researcher reached to the following conclusions : 

1- The sample of the study has a positive effect towards 

immigration . 

2- There is a statistical difference in accordance to sex towards 

males but not in accordance to specialty . 
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 الفصل األول:

 : The Rsearch Problemمشكلة البحث   -أولا 

ويواجهههر فروفهههاً وأعمهههات صهههعبة يتعهههرض فيهههها الفهههرد يشههههد مجتمعنههها العراقهههي      

إلهههى أنهههواف مختلفهههة مهههن اليهههغوط اإلقتصهههادية واإلجتماعيهههة والنفسهههية والتهههي تههه ثر 

سهههلباً علهههى تصهههرفاتر وسهههلوكر , إذ أن الشهههال المثقهههف يتعهههرض لمشهههك ت وأعمهههات 

 ( . 50: ,044مغايرة لما يشكو منها غيره ) سلطان , 

إذ تعهههرض المجتمههها السهههيما ةهههريحة طلبهههة الجامعهههة إلهههى  هههغوطات هائلهههة نتيجهههة    

للثقافهههات المتعار هههة واألفكهههار المتقاطعهههة الهههواردة الينههها والتهههي تتنهههاق  مههها ثقافتنههها 

واتجاهاتنهههها نحههههو الهجههههرة  يسههههبب حالههههة مههههن األ ههههطرال فههههي ةخصههههية الطالههههب 

( فيههه ً 99: 5990وحصهههول تغيهههر أجتمهههاعي فهههي أغلهههب نهههواحي الحيهههاة ) علهههي, 

عههن مههايمر بههر العههراق مههن فههروف غيههر مسههتقرة منههذ أربعههة عقههود وإلههى يومنهها هههذا  

إذ عهههانى اآلبهههاء ومهههن بعهههدهم األبنهههاء ومههها عالهههت دوامهههة المعانهههاة مسهههتمرة , لهههذل  

كانهههت فكهههرة الهجهههرة م اتيهههة جهههداً لههههذا الجيهههل , إذ أ هههحى التفكيهههر بهههالهجرة تكوينهههاً 

 (. 9: 5994محفز يشجا هذا اإلتجاه  )دويدار , فر ياً قاب ً للتطبيق عند أول 

وغيهههال التخطهههيم لألنظمهههة التعليميهههة  يعهههد مهههن العوامهههل الدافعهههة للهجرةالسهههيما أن  

الهههدول الناميهههة ماعالهههت غيهههر قهههادرة علهههى تحقيهههق التهههواعن بهههين مخرجهههات م سسهههات 

التعلههههههيم والتههههههدريب لههههههديها, وبههههههين اإلحتياجههههههات إلههههههى الكههههههوادر البشههههههرية فههههههي 

ت المختلفهههة وههههذا يرجههها إلهههى  هههعف التخطهههيم لتحقيهههق ههههذه المواعنهههة اإلختصاصههها

, لهههذل  ن حههه  وجهههود بعههه  حهههاالت الفهههائ  فهههي بعههه  التخصصهههات وحتهههى فهههي 

اإلختصاصهههات النهههادرة  , ممههها يجهههد هههه الء الفائيهههون انفسههههم فهههي و ههها اقتصهههادي 

واجتمهههههاعي غيهههههر مطمهههههنن  ,و يجعلههههههم ينتظهههههرون الفهههههر  الم اتيهههههة ل لتحهههههاق 

اجرين إلههههههى مههههههواطن أخههههههر  تلبيههههههة إلحتياجههههههاتهم اإلقتصههههههادية بمجمههههههوف المههههههه

( وممههههها عاد المو هههههوف تأعمهههههاً وتعقيهههههداً  05: 5991واإلجتماعيهههههة )المحمهههههداوي, 

  مهههن دمهههار هائهههل ونتهههائج مأسهههاوية  لهههم تيههها 0440مهههاتمخ  عهههن حهههرل عههها    

لهههها حهههداً بعهههد كهههل التيهههحيات والخسهههائر التهههي قهههدمها الشهههعب العراقهههي ولهههم تخلصهههر 

ة الصهههههدمات والتهههههوترات والخهههههوف والرعهههههب واأل هههههطرابات النفسهههههية مهههههن دوامههههه

(. ونظههههراً  لمهههها تتركههههر أحههههدا  الحيههههاة اليههههاغطة مههههن  ثههههار 050: 0449)البههههاوي,

نفسهههية بالغهههة علهههى طلبهههة الجامعهههة والتهههي تحهههول دون تحقيهههق طموحهههاتهم وأههههدافهم 

قههة فقههد أثههار ذلهه  تسهها الً يحههدد مشههكلة البحههث ) هههل ألحههدا  الحيههاة اليههاغطة ع 

 باألتجاه نحو الهجرة أ  ال(؟  
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 :أهمية البحث   -ثانياا 

إكتسههههههبت فههههههاهرة الهجههههههرة إهتمامههههههاً وا ههههههحاً فههههههي الدراسههههههات اإلجتماعيههههههة      

واألنثربولوجيهههة وذلههه  لتأثيرهههها المسهههتمر  علهههى أعهههداد كبيهههرة مهههن البشهههر لهههذل  فقهههد 

مههههاجرين تناولهههت العديهههد مهههن الدراسهههات لتلههه  الظهههاهرة مهههن خههه ل دراسهههة ةههه ون ال

اإلقتصهههادية والنفسهههية واإلجتماعيهههة ومههها ينهههتج عهههن فهههاهرة الهجهههرة مهههن مشهههك ت 

يتعهههرض لهههها المههههاجرون مثهههل سهههوء التكيهههف وغيهههره , إذ أن تلههه  المشهههك ت التهههي 

تتعهههرض لهههها أعهههداد كبيهههرة فهههي مختلهههف دول العهههالم سهههواء داخهههل أ  خهههار  مهههوطنهم 

الدراسهههههات  األصهههههلي لهههههها دالئهههههل وا هههههحة علهههههى أهميهههههة ههههههذا المو هههههوف فهههههي

 (.59: 0440السوسيولوجية واألنثربولوجية  ) العزاوي,

أن العوامهههل الدافعهههة إلهههى الهجهههرة التقتصهههر علهههى اليهههغم اآليكولهههوجي فقهههم  ربمههها 

أسههههمت الدولهههة والم سسهههات األجتماعيهههة فهههي قهههرار الهجهههرة , ومهههن المههههم أن نفهههرق 

رار بهههالهجرة فههههم بهههين الهجهههرة القسهههرية إذ اليمتلههه  األفهههراد أي سهههلطة فهههي اتخهههاذ القههه

مجبهههرون علهههى تنفيهههذه والهجهههرة اإل هههطرارية , إذ يكهههون األفهههراد فهههي ههههذه الحالهههة 

يمتلكهههون سهههلطة البقهههاء ولكهههنهم يميلهههون إلهههى الهجهههرة تحاةهههياً للمخهههاطر واأل هههرار 

 (. 041 59,9التي تترتب على إتخاذ قرارهم بالبقاء ) الراوي, 

وتفكيههههره بهههالهجرة إلههههى الههههدول  إذ ةههههد العقههههدان األخيهههران فههههاهرة إهتمهههها  الشهههبال

التهههي يقصهههدها وذلههه  للحصهههول علهههى اإلقامهههة القانونيهههة عبهههر الهههزوا  ممهههن يحمهههل 

جنسههية البلههد المختههار إلههى الحههد الحاصههل علههى التأةههيرة يكههون مههن المحظههوفين إال 

أن ذلههه  ال يلغهههي الحلهههم بالسهههفر فهههي اتجاههههات أخهههر  فبهههات الشهههبال يتحهههد  عهههن 

ى الغههههرل , وبههههاألخص نتيجههههة للتطههههور الههههذي الشههههرق دون توقههههف عههههن التطلهههها إلهههه

أصههال وسههائل األتصههال أسهههم فههي التعههرف علههى الحيههارات وثقافههات مختلفههة كههل 

ههههذه العوامهههل دفعهههت الشهههبال إلهههى حمهههل حقهههائبهم مهههرتحلين بحثهههاً عهههن عهههالم جديهههد 

(. إذ أن الكشههههههف عههههههن طبيعههههههة 040-045: ,044يشههههههبا فيههههههولهم ) العربههههههي, 

الخهههار  تعهههد معلمهههاً  مهمهههل عهههن طبيعهههة الع قهههة  اتجاههههات الشهههبال نحهههو الهجهههرة إلهههى

النفسهههية القائمهههة بيهههنهم وبهههين وطهههنهم فهههي الوقهههت الحا هههر , ومههها يهههتمخ  عنهههها مهههن 

مواقههههف سههههلوكية فعليههههة مسههههتقب ً  ,  إذ يعههههد هههههذا المو ههههوف مههههن الناحيههههة النظريههههة 

خطههههوة مهمههههة أسهههههمت فههههي اإلسههههتدالل عههههن نمههههم البنههههاء النفسههههي األجتمههههاعي لفنههههة 

التوجهههههات السههههلوكية المحتملههههة ألفههههراد هههههذه الفنههههة  نيههههاً ومسههههتقب ً    الشههههبال وعههههن

 (. 509: 0451)عبود , 

 

     Aims of the Researchأهداف البحث :  -ثالثاا 
 يهدف البحث الحالي إلى تعرف :
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 اإلتجاه نحو الهجرة عند طلبة الجامعة . .5

ي الجههههنس داللههههة الفههههروق اإلحصههههائية فههههي اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة تبعههههاً لمتغيههههر .0

 إنساني (. –إنا (, والتخصص)علمي  –)ذكور 

 

  Aims of Research حدود البحث : -رابعاا 

يتحهههدد البحهههث الحهههالي بطلبهههة جامعهههة ديهههالى   الدراسهههة الصهههباحية األوليهههة للعههها      

 . 2017 )-2016الدراسي ) 

 

  :  تحديد المصطلحات -خامساا 

 اإلتجاه نحو الهجرة عرفها :  0

 ( : 0449مصطفى )

ههههو مهههد  إسهههتعداد الفهههرد المسهههبق وتهيههه ه النفسهههي للهجهههرة أو إسهههتجابة الفهههرد ايجابيهههاً 

أو سهههلبياً للهجهههرة خهههار  الهههوطن وتحهههدد طبيعهههة ههههذا اإلتجهههاه كيفيهههة سهههلو  النهههاس 

نحهههههو الهجهههههرة سهههههواء بهههههالقبول أو الهههههرف  أو اإلقبهههههال أو اإلحجههههها  )مصهههههطفى , 

0449 :0 . ) 

 وتعرفه الباحثة :  2

مهههد  إسهههتعداد الطالهههب الجهههامعي المسهههبق وتهيههه ه النفسهههي للهجهههرة خهههار  الهههوطن     

إلههى بهه د أخههر  بنيههة اإلسههتقرار فيههها لمههدة قريبههة أو بعيههدة وذلهه  بعههد وصههولر إلههى 

 قناعة تامة بالهجرة إلى الخار  . 

 أما التعريف اإلجرائي لإلتجاه نحو الهجرة :  3

الدرجهههة الكليهههة التهههي يحصهههل عليهههها المسهههتجيب عنهههد إجابتهههر علهههى فقهههرات مقيهههاس   

 )اإلتجاه نحو الهجرة ( الذي تم بنا ه في هذا البحث . 

 طلبة الجامعة : 

 (:0451عرفهم حسين )

الطلبههههة الههههذين أقيههههوا مرحلههههة الدراسههههة اإلعداديههههة بنجهههها  وإنظمههههوا إلههههى المراحههههل 

 (.51-50: 0451نية والعلمية )حسين ,الجامعية في مختلف أقسامها اإلنسا

 

 الفصل الثاني :

 إطار نظري :

 Immigrationالهجرة :

 مفهوم الهجرة :   

ان البحههههث فههههي هههههذا المو ههههوف الحيههههوي ومايشههههكلر مههههن اهميههههة كبههههر  يتطلههههب     

تحديهههد المفهههاهيم التهههي تناولهههت مصهههطلح الهجهههرة ودوافعهههها واألسهههبال الم ديهههة اليهههها, 
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رو  مهههن أرض إلهههى أرض اخهههر  , أمههها المفههههو  القهههانوني وان الهجهههرة تعنهههي الخههه

للهجهههرة فتعنهههي عمليهههة انتقهههال االفهههراد مهههن دولهههة إلهههى اخهههر  بقصهههد األقامهههة الدائمهههة 

(, أمههها مفههههو  الهجهههرة فهههي العلهههو  االجتماعيهههة فتعنهههي 05: 59,9فيهههها ,) الهههراوي , 

زيههد عههن عمليههة انتقههال الفههرد مههن دولههة إلههى دولههة اخههر  بقصههد االقامههة فيههها لمههدة ت

ةهههر وتقههل عههن عهها  للقيهها  بمهمههة أو ةههغل أو وفيفههة  )معجههم العلههو  االجتماعيههة , 

5990 :109 .) 

للهجهههرة  ثهههار وا هههحة يتبهههين أثرهههها فهههي اسهههتنزاف الكفهههاءات العلميهههة الحيويهههة      

والعناصههر الشههابة التههي تعههد عمههاد  وثههروات المجتمهها , كمهها تهه دي إلههى اخههت ل فههي 

ور واإلنهها  ومهها ينههتج عنههها مههن مخههاطر جمههة علههى بنيههة مسههتو  التههواعن بههين الههذك

المجتمهههها السههههيما اآلفههههاق المسههههتقبلية قصههههيرة أو بعيههههدة المههههد  لههههذل  نجههههد الههههدول 

المتقدمههة تههولي إهتمامههاً  كبيههراً  فههي اسههتقطال تلهه  العقههول الكفههوءة ومهها تشههكلر مههن 

, عامهههل قههههوي فيهههه ً عههههن عوامهههل القههههوة التههههي تتمتهههها بهههها تلهههه  الههههدول )البههههدراني 

0449 :515 .) 

 

 النظريات المفسرة للهجرة  : 
 نظرية الطرد والجذب :  - 5

( بتصههههنيف دوافهههها الهجههههرة  Donald Bogue,1961قهههها   دونالههههد بوجههههو  )   

إلهههى سهههتة عوامهههل  جاذبهههة  وسهههتة عوامهههل   طهههاردة   ولكهههون ههههذا التصهههنيف لهههر 

أهميتهههر وواقعيتهههر لهههذل  مهههن اليهههروري تناولهههر بصهههورة مبسهههطة ومختصهههرة وههههي  

 كاآلتي : 

 العوامل الجاذبة  حسب تصنيف   بوكو  

 فر  أفيل للعمل . -أ

 الحصول على دخل كافي .  –ل 

 نية ومعيشية أفيل . فروف بي -ت  

 الحصول على تعليم مناسب .  –   

 عوامل اإلغراء نتيجة ل خت فات الحيارية والثقافية .  –  

 التطور العالمي والتكنولوجي . -د

 العوامل الجاذبة  

 فقدن العمل .  - أ

 اإل طهاد   سياسي , طائفي , ديني   .  –ل 

 النفور من المجتما .  –ت 

 الكوار  الطبيعية   عالعل , براكين   .  –  

 اإلنفصال عن المجتما بسبب الزوا   –  
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عههههزل الفههههرد وأبعههههاده عههههن الجماعههههة إذ كههههان كههههان م يههههداً لعقيههههدة معينههههة والتههههي  -د

 ( .509: 5990تختلف عن عقيدة تل  الجماعة  ) عبد , 

 

 دراسات سابقة : 

 دراسات تناولت اإلتجاه نحو الهجرة 

 (:2112الزهري )  .دراسة0

 .) إتجاه الشبال المصري نحو الهجرة إلوروبا ( 

ههههدفت الدراسهههة إلهههى معرفهههة إتجهههاه الشهههبال المصهههري نحهههو الهجهههرة إلوروبههها , إذ    

( ةهههاباً  مهههن ةهههبال محافظهههة الشهههرقية فهههي مصهههر 500تكونهههت عينهههة الدراسهههة مهههن ) 

, قهها  الباحهههث ببنهههاء مقيههاس اإلتجهههاه نحهههو الهجهههرة وبإسههتعمال االختبهههار التهههائي لعينهههة 

 واحدة أفهرت النتائج ما يأتي : 

يجهههابي لهههد  الشهههبال المصهههري نحهههو الهجهههرة إلهههى أوروبههها )الزههههري وجهههود إتجهههاه أ-

 ,0441. ) 

 

 الفصل الثالث :

 منهجية البحث وإجراءاته :

يتيهههمن الفصهههل الحهههالي تحديهههد مهههنهج البحهههث واإلجهههراءات التهههي أتبعهههت لتحديهههد     

مجتمههها البحهههث وعينتهههر ووصهههف خصائصهههر وإجهههراءات إعهههداد أداتهههي البحهههث فيههه ً  

 ئية في معالجة بياناتر وعلى النحو اآلتي: عن الوسائل اإلحصا

 أولا : منهجية البحث : 

لتحقيهههق أههههداف البحهههث إعتمهههدت الباحثهههة المهههنهج الوصهههفي اإلرتبهههاطي , وههههو      

أحهههد أنهههواف المنهههاهج الشهههائعة فهههي البحهههو  التربويهههة والنفسهههية ويسهههعى إلهههى تحديهههد 

وصهههفها إذ يعتمهههد الو ههها الحهههالي للظهههاهرة المهههراد دراسهههتها ,مهههن ثهههم يعمهههل علهههى 

: 0441علههههى دراسههههة الواقهههها أو الظههههاهرة يعنههههى بوصههههفها وصههههفاً دقيقههههاً )ملحههههم ,

019.) 

   ثانياا: إجراءات البحث :  

 population of Research :مجتمع البحث  

يقصههههد بمجتمهههها البحههههث : المجموعههههة الكليههههة مههههن العناصههههر التههههي ينههههوي           

نتهههائج ذات الع قهههة بالمشهههكلة المدروسهههة ) الباحهههث أن يعمهههم نتائجهههر عليهههها , وههههي ال

(, ويتحهههدد مجتمههها البحهههث الحهههالي  بطلبهههة جامعهههة ديهههالى ومهههن 0,0: 0455علهههي , 

للدراسهههههة 0459-0451الكليهههههات اإلنسهههههانية والكليهههههات العلميهههههة   للعههههها  الدراسهههههي 
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  طالبههههاً و  9105طالبههههاً وطالبههههة بواقهههها  5  *59090الصههههباحية البههههالغ عههههددهم   

 ( يو ح ذل .5والجدول )   طالبة 9905

 

 (0الجدول )

 مجتمع البحث موزع حسب الكلية والتخصص والجنس

 المجموف انا  ذكور التخصص الكلية

 0100 5941 5901 إنساني التربية األساسية

 5004 999 005 إنساني العلو  اإلس مية

 0001 0,09 5001 إنساني التربية اإلنسانية

 5409 090 010 إنساني القانون

اإلدارة 

 واإلقتصاد

 109 014 099 علمي

 00, 590 105 علمي التربية البدنية

 051 559 99 علمي الطب البيطري

 5000 50, 004 علمي العلو 

التربية علو  

 صرفة

 5409 105 ,05 علمي

 5019 900 000 علمي الهندسة

 5444 090 000 علمي الزراعة

 0,4 010 ,55 علمي الطب

 040 0,9 550 علمي الفنون

 59090 9905 9105 المجموف

 

   The Sample the Researchعينة البحث : 

ويقصههههد بههههها جههههزء مههههن المجتمهههها تههههتم دراسههههة الظههههاهرة علههههيهم مههههن خهههه ل      

معلومههههات عههههن هههههذه العينههههة وذلهههه  للوصههههول إلههههى تعمههههيم النتههههائج علههههى المجتمهههها 

إذ تههههههم إختيههههههار العينههههههة بالطريقههههههة الطبقيههههههة العشههههههوائية   (.00: 0449)النجههههههار, 

 ( يو ح ذل  : 0والجدول )

 

 

 
                                                           

*
 في رئاسة جامعة ديالى . تم الحصول على البيانات الم ةرة أع ه من وحدة التخطيم والمتابعة 
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 (2جدول )

 عينة البحث موزعة بحسب الكلية والتخصص والجنس

 المجموف انا  ذكور التخصص اسم الكلية ت

التربية  5

 األساسية

 544 04 04 انساني

التربية للعلو   0

 اإلنسانية

 544 04 04 انساني

علو   تربية 0

 صرفة

 544 04 04 علمي

 544 04 04 علمي الزراعة 0

 044 044 044 المجموف 0

  

 Research Toolsأداة البحث : 
لتحقيهههق أههههداف البحهههث الحهههالي كهههان البهههد مهههن تهههوفير أداة لقيهههاس اإلتجهههاه نحهههو        

الهجهههههرة , وبعهههههد إطههههه ف الباحثهههههة علهههههى اأدبيهههههات ودراسهههههات سهههههابقة ذات الع قهههههة 

بعنهههوان البحهههث الحهههالي , لهههم تجهههد الباحثهههة أداة مناسهههبة لعينهههة البحهههث لقيهههاس اإلتجهههاه 

اس اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة وقههههد نحههههو الهجههههرة , ممهههها دعهههها الباحثههههة إلههههى بنههههاء مقيهههه

 إعتمدت الباحثة اإلجراءات اآلتية : 

 

 مقياس األتجاه نحو الهجرة 

لمههها كهههان البحهههث الحهههالي يسهههعى إلهههى قيهههاس اإلتجهههاه نحهههو الهجهههرة توجهههب ذلههه         

 إعداد أداة لقياس هذا المتغير وذل  بإتباف الخطوات اآلتية : 

 تحديد المنطلقات النظرية :.5

ف الباحثهههة علههههى األدبيهههات ودراسهههات سهههابقة لههههم تجهههد الباحثهههة نظريههههة بعهههد إطههه    

محههددة تفسههر اإلتجههاه نحههو الهجههرة ,إذ تناولههت النظريههات التههي تفسههر اإلتجههاه بشههكل 

عههها  وبعهههد إستشهههارة عهههدد مهههن الخبهههراء والمختصهههين فهههي علهههم الهههنفس والقيهههاس تهههم 

الهجهههرة(, وههههي اإلتفهههاق باإلعتمهههاد علهههى مكونهههات اإلتجهههاه فهههي قيهههاس ) االتجهههاه نحهههو 

ث ثهههة مكونهههات )المكهههون المعرفهههي,  اإلدراكهههي  ,والمكهههون الوجهههداني  العهههاطفي  

,والمكهههون السههههلوكي  النزوعههههي ( إذ تهههم اإلطهههه ف علههههى الكثيهههر مههههن المفههههاهم التههههي 

(  ل تجهههههاه  والهههههذي عرفهههههر  بأنهههههر 5909تناولهههههت اإلتجهههههاه ومنهههههها مفهو )ألبهههههورت,

خبهههرة الشهههخص وتكهههون ذات تهههأثير )حالهههة إسهههتعداد عقلهههي عصهههبي تنهههتظم مهههن خههه ل 

تهههوجيهي أو دينهههامي فهههي إسهههتجابة الفهههرد لجميههها المو هههوعات والمواقهههف التهههي تشهههير 

 .إلى هذه اإلستجابة(
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 :.تحديد مكونات اإلتجاه2

أةههههارت نظريههههات اإلتجههههاه التههههي تههههم اإلةههههارة إليههههها فههههي اإلطههههار النظههههري  إال أن 

 اإلتجاهات تتكون من ث ثة مكونات وهي :

المعرفههههي ) اإلدراكههههي (: ويتيههههمن المعلومههههات واألفكههههار والحقههههائق المكههههون  .5

المو هههههوعية التههههههي يحملههههههها الفههههههرد عههههههن مو ههههههوف اإلتجههههههاه , إذ تسههههههاعده تلهههههه  

المعلومهههات والحقهههائق علهههى إتخهههاذ اإلتجهههاه المناسهههب , إذعنهههدما يمتلههه  الفهههرد إتجهههاه 

 إيجهههابي نحهههو الهجهههرة البهههد مهههن أن يكهههون علهههى معرفهههة ودرايهههة بهههأن الهجهههرة إلهههى

 مكان جديد ستوفر لر حياة أفيل .

المكههههون الوجههههدداني )العههههاطفي (: ينطههههوي هههههذا المكههههون علههههى مشههههاعر الحههههب  .0

والكراهيههة التههي يحملههها الفههرد نحههو مو ههوف اإلتجههاه عنههدما يحههب الفههرد مو ههوعاً 

فأنههههر ينجههههذل نحههههوه ويسههههتجيب لههههر , فههههي حههههين أنههههر قههههد ينفههههر مههههن مو ههههوف  خههههر 

 فيستجيب لر بشكل سلبي .

سههههلوكي )النزوعههههي(: يشههههير هههههذا المكههههون إلههههى نزعههههة الفههههرد إتجههههاه المكههههون ال .0

السههههلو  وفههههق نمههههم معههههين وو هههها محههههدد , إذ إن اإلتجاهههههات تعمههههل كموجهههههات 

 للسلو  إذ تدفا الفرد للعمل وفق اإلتجاه الذي يختاره الفرد.

 

 صياغة فقرات المقياس 
قامهههت  لغهههرض صهههياغة فقهههرات المقيهههاس الم ئمهههة لقيهههاس اإلتجهههاه نحهههو الهجهههرة   

( طالبهههههاً وطالبهههههة تهههههم 04الباحثهههههة بتوجيهههههر إسهههههتبانة مفتوحهههههة إلهههههى عينهههههة قوامهههههها )

أختيهههارهم مهههن كليهههة التربيهههة للعلهههو  اإلنسهههانية وكليهههة التربيهههة للعلهههو  الصهههرفة ملحهههق 

( يو هههح ذلههه  , كمههها أطلعهههت الباحثهههة علهههى األدبيهههات ودراسهههات سهههابقة تناولهههت 0) 

اعي والدراسهههات التهههي تناولهههت اإلتجهههاه مفههههو  اإلتجهههاه ومنهههها نظريهههة الهههتعلم األجتمههه

, مصههههههطفى ,044, عههههههزوع ,0441نحههههههو الهجههههههرة ومنههههههها دراسههههههة )الزهههههههري ,

 (. 0451, علوان وميرة ,0449,

( فقهههرة للمقيهههاس يصهههيغتر األوليهههة موععهههة 54وفهههي  هههوء ماتقهههد  تهههم صهههياغة )       

( 54( فقههههرات للمكههههون المعرفههههي   األدراكههههي  و)54علههههى ث ثههههة مكونههههات منههههها ) 

( فقههههههرات للمكههههههون السههههههلوكي   54قههههههرات للمكههههههون الوجههههههداني   العههههههاطفي   و)ف

النزوعههههي   قامهههههت الباحثههههة بصهههههياغة فقههههرات مقيهههههاس  )اإلتجههههاه نحهههههو الهجهههههرة ( 

بصهههيغة ) الغائههههب ( وذلههه  للتغلههههب علهههى مشههههكلة المرغوبيهههة اإلجتماعيههههة وتعنههههي   

 نة(  تزييف اإلجابة على نحو يجعل األفراد ييعون انفسهم أفيل صورة ممك

تهههم و ههها خمسهههة بهههدائل  وههههي )موافهههق بشهههدة , موافهههق , ال رأي لهههي , غيهههر موافهههق 

, غيهههر موافهههق بشهههدة ( علهههى وفهههق طريقهههة ليكهههرت فهههي بنهههاء مقهههاييس اإلتجهههاه وكانهههت 
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( للفقههههرات السهههلبية ) ههههد األتجههههاه نحهههو الهجههههرة (  وبههههالعكس  1,2,3,4,5أوعانهههها )

 نحو الهجرة ( .( للفقرات اإليجابية ) ما اإلتجاه 5,4,3,2,1) 

 

 إعداد تعليمات المقياس : 
أن تعليمهههات المقيهههاس بمثابهههة الهههدليل الهههذي يهتهههدي بهههر المسهههتجيب أثنهههاء إجابتهههر        

عهههههن فقهههههرات المقيهههههاس , وقهههههد راعهههههت الباحثةعنهههههد و هههههعها التعليمهههههات أن تكهههههون 

 .وا حة وإخفاء الهدف من المقياس كي البتأثر بر المستجيب عند اإلجابة

 التعليمات والفقراتعينة وضوح 

قامههت الباحثههة بتطبيههق إسههتط عي للمقيههاس علههى عينههة أفههراد البحههث لغههرض التأكههد 

مههههن و ههههو  التعليمههههات والفقههههرات الخاصههههة بمقيههههاس )اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة ( , 

وكهههذل  معرفهههة الهههزمن الهههذي يسهههتغرقر المفحهههو  فهههي اإلجابهههة عهههن فقهههرات المقيهههاس 

( طالبهههاً وطالبهههة تهههم إختيهههارهم 04ن ), تهههم تطبيهههق المقيهههاس علهههى عينهههة مكونهههة مههه

بطريقههههة عشههههوائية مههههن كليههههة التربيههههة للعلههههو  اإلنسههههانية , وقههههد تبههههين إن تعليمههههات 

وفقهههههرات المقيهههههاس كانهههههت وا هههههحة ومفهومهههههة وأن متوسهههههم الوقهههههت المسهههههتغرق 

( دقيقهههة  , والجهههدول 04( دقيقهههة  وبمهههد  قهههدره )00ل جابهههة عهههن فقهههرات المقيهههاس )

 ستط عي.(يو ح عينة التطبيق اإل0)

 

 (3جدول )

 عينة وضوح التعليمات والفقرات

 المجموف انا  ذكور اسم الكلية

التربية للعلو  

 اإلنسانية

50 50 04 

 

 التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس :

الغههههرض مههههن تحليههههل الفقههههرات تحلههههي ً إحصههههائياً ألجههههل اإلبقههههاء علههههى الفقههههرات     

والكشهههف عهههن دقتهههها فهههي قيهههاس ماو هههعت المميهههزة وإسهههتبعاد الفقهههرات اليهههعيفة  

(, قامههههت الباحثههههة بتحليههههل فقههههرات المقيههههاس إحصههههائياً 000: 0450ألجلههههر )كههههافم ,

والكشهههف عهههن عهههن قهههدرتها علهههى التمييهههز وإرتباطهههها بالدرجهههة الكليهههة للمقيهههاس ,إذ 

( أن الههههدف مهههن ههههذا اإلجهههراء و اإلبقهههاء علهههى الفقهههرات المميهههزة فهههي Ebelيهههر  )

 (. Ebel,1972:392المقياس )
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 القوة التمييزية لفقرات مقياس اإلتجاه نحو الهجرة :  - أ

يقصهههد بهههالقوة التمييزيهههة للفقهههرة ههههو مهههد  قهههدرة الفقهههرة علهههى التمييهههز بهههين األفهههراد     

المتميههههزين فههههي الصههههفة المههههراد قياسههههها وبههههين اليههههعيفين فههههي إمههههت   تلهههه  الصههههفة 

(Grounlund,1971: 253.) 

( طالبهههاً 044يهههل اإلحصهههائي علهههى عينهههة قهههدرها )قامهههت الباحثهههة بتطبيهههق عينهههة التحل

وطالبههههة وبإسههههتخرا  القههههوة التمييزيههههة للفقههههرات بإسههههلول المجمههههوعتين المتطههههرفتين 

إذ تهههم إسهههتخرا  الدرجهههة الكليهههة لكهههل فهههرد وترتيهههب الهههدرجات التهههي حصهههل عليهههها 

%( 09الطلبههههة تناعليههههاً مههههن أعلههههى درجههههة إلههههى ادنههههى درجههههة وتههههم إعتمههههاد نسههههبة )

%( مجموعههههة دنيهههها , الهههههدف مههههن ذلهههه  تحديههههد المجمههههوعتين 09مجموعههههة عليهههها و)

 التههههههههههههههي تتصههههههههههههههفان بههههههههههههههأكبر حجههههههههههههههم وأقصههههههههههههههى تمههههههههههههههايز ممكههههههههههههههن ,

 (Achman&Clock,1971:182 وعليههههههر بلغههههههت المجموعتههههههان المتطرفتههههههان , )

( للمجموعهههة الهههدنيا وبعهههد ,54( للمجموعهههة العليههها و),54( أسهههتمارة بواقههها )051)

تهههههين مسهههههتقلتين وذلههههه  إلختبهههههار داللهههههة ( لعينT.testإسهههههتخدا  اإلختبهههههار التهههههائي )

الفهههروق بهههين أوسهههاط المجمهههوعتين العليههها والهههدنيا لكهههل فقهههرة مهههن فقهههرات المقيهههاس 

( فقههههههرة ,و أتيههههههح أن جميهههههها فقههههههرات المقيههههههاس مميههههههزة , إذ 04البهههههالغ عههههههددها )

( وههههي أكبهههر مهههن القيمهههة 9,400-0,090تراوحهههت القهههيم التائيهههة المحسهههوبة بهههين )

( وبدرجهههههة حريهههههة 4,40( عنهههههد مسهههههتو  داللههههة )5,91) التائيههههة الجدوليهههههة البالغههههة

 ( يو ح ذل .0( والجدول )050)

 (4جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس ) التجاه نحو الهجرة (

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا الفقرة

التائية 

 المحسوبة

 الداللة   

4,40 
الوسم  

 الحسابي

األنحراف 

 المعياري

الوسم 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 دالة 0,910 ,5,0591 0,0005 5,59049 0,9949 5

 دالة 99,,0 5,0,0,9 0,0504 ,5,5000 0,1,00 0

 دالة 0,045 5,045,5 ,0,410 5,40910 000,,0 0

 دالة 9,400 5,5,955 0,1,00 5,90995 0,9504 0

 دالة 1,111 5,09550 0,9490 5,40040 0,45,0 0

 دالة 0,910 ,5,0000 1,5,,0 5,0,044 0,0905 1

 دالة 0,019 ,5,994 0,4,00 5,0,0,5 0,10,5 9
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 دالة 9,449 5,50000 0,91,0 5,41405 ,50,,0 ,

 دالة 0,090 5,05,40 9,5,,0 5,0,000 0,0519 9

 دالة 0,090 5,00100 401,,0 5,0199 0,0001 54

55 0,5,00 5,05059 0,0519 5,5,099         

0,009 

 دالة

50 0,9900 5,5,910 0,0009 5,0055   

0,0009  

  

 دالة

 دالة 0,0,0 5,00914 ,0,010 5,04099 0,5900 50

 دالة ,0,90 5,50004 0,1555 5,09059 0,01,0 50

 دالة ,0,10 5,51905 0,1090 ,5,0944 0,0104 50

 دالة 0,090 ,5,0,59 0,9104 5,09,00 0,0094 51

 دالة 0,049 5,00,00 0,1090 5,0,000 0,0044 59

 دالة 0,990 5,00109 9,5,,0 5,59504 0,09,5 ,5

 دالة 0,004 5,09500 000,,0 5,59909 0,0991 59

 دالة 0,000 5,00504 0,0,00 5,0100 0,0991 04

 دالة 0,909 5,00040 0,1119 5,00900 0,0940 05

 دالة 0,109 5,00999 0,9050 5,0,401 0,0991 00

 دالة 0,599 ,,5,044 0,9490 5,59,90 0,0000 00

 دالة 0,100 5,49010 0,9090 5,005,4 0,0444 00

 دالة 0,910 5,00049 0,9000 5,09400 0,0000 00

 دالة 0,0,0 5,5,400 0,9490 5,05951 0,0910 01

 دالة 0,900 5,5,110 0,0001 5,00199 0,0001 09

 دالة 00,,0 5,40440 0,9090 440,,5 0,0949 ,0

 دالة 1,,,0  5,59014 940,,0 5,50100 0,10,5 09

04 0,0094 5,00019       

,,940 

 دالة 0,405 5,5,090
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 عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :  - أ

تسههتعمل هههذه الطريقههة إليجههاد الع قههة بههين درجههة كههل فقههرة فههي المقيههاس والدرجههة   

(,إذ يعههههد هههههذا اإلسههههلول مههههن أدق الوسههههائل Nunnaly,1967: 26الكليههههة لههههر ) 

 (.  90: 59,0المستعملة في حسال اإلتساق الداخلي للفقرات )عيسوي, 

تههههم إسههههتعمال معامههههل إرتبههههاط بيرسههههون لحسههههال الع قههههة بههههين درجههههة الفقههههرة         

والدرجهههة الكليهههة للمقيهههاس وكانهههت جميههها الفقهههرات دالهههة إحصهههائياً عنهههد مسهههتو  داللهههة 

( 5,91( وههههي أكبهههر مهههن القيمهههة الجدوليهههة البالغهههة),09( وبدرجهههة حريهههة )4,40)

وهههههذا يههههدل علههههى إن جميهههها فقههههرات المقيههههاس صههههادقة فههههي قيههههاس )اإلتجههههاه نحههههو 

الهجهههرة( وألجهههل التأكهههد مهههن أن معهههام ت اإلرتبهههاط حقيقيهههة تهههم إسهههتعمال اإلختبهههار 

ة دالهههة عنهههد مسهههتو  التهههائي لداللهههة معامهههل اإلرتبهههاط , إذ كانهههت جميههها القهههيم التائيههه

( عنهههههد مقارنتهههههها بالقيمهههههة الجدوليهههههة البالغهههههة ,09( ودرجهههههة حريهههههة )4,40داللهههههة )

 ( يو ح ذل .0( والجدول )5,91)

 (5جدول )

معامل إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس ) اإلتجاه نحو الهجرة ( وقيم دللة 

 معامل اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

التائية لداللة القيمة 

 معامل اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

القيمة التائية لداللة 

 معامل االرتباط

5 4,504 0,15 51 4,040 0,55 

0 4,591 0,9, 59 4,599 0,0, 

0 4,050 1,00 5, 4,590 0,00 

0 4,000 9,40 59 4,510 0,09 

0 4,000 1,,5 04 4,001 0,,0 

1 4,000 0,01 05 4,009 0,4, 

9 4,590 0,91 00 4,50, 0,9, 

, 4,050 1,10 00 4,501 0,50 

9 4,040 0,50 00 4,009 0,00 

54 4,5,9 0,,0 00 4,590 0,90 

55 4,090 1,49 01 4,559 0,09 

50 4,009 0,00 09 4,051 0,05 

50 4,511 0,00 0,    4,050 0,09 

50 4,509 0,91 09 4,004 0,90 

50 4,010 0,00 04 4,05, 0,00 
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 الخصائص السايكومترية للمقياس :

   Validityأولا : الصدق       

يعهههد الصهههدق خاصهههية مهمهههة يجهههب توافرهههها فهههي المقهههاييس النفسهههية , وذلههه  ألن      

المقيهههاس الصهههادق ههههو المقيهههاس الهههذي يحقهههق الوفيفهههة التهههي و ههها مهههن أجلهههها بشهههكل 

 ( .Stanley & Hopkins,1972:101جيد  ) 

وبمعنههى  خههر يعبههر الصههدق عههن مههد  صهه حية المقيههاس فههي قيههاس الخاصههية التههي  

 (.500: 0440و ا من أجلها ,)الظاهر و خرون, 

 وقد إستعملت الباحثة أكثر من طريقة إلستخرا  الصدق وهي :     

 Face Validityالصدق الظاهري -أ

ث نوعيههههة ويقصههههد بالصههههدق الظههههاهري : المظهههههر العهههها  ل ختبههههار مههههن حيهههه        

المفهههههردات وكيفيهههههة صهههههياغتها ومهههههد  مناسهههههبتها ل ختبهههههار الهههههذي أعهههههدت ألجلهههههر 

(, ويههههتم تقيههههيم درجههههة الصههههدق مههههن خهههه ل التوافههههق فههههي 90: ,044)العههههزاوي , 

( , تههههم التحقههههق مههههن هههههذا النههههوف مههههن 094:  0440تقههههديرات المحكمههههين )عههههودة, 

يهههة الصهههدق مهههن خههه ل عر هههر علهههى مجموعهههة مهههن المحكمهههين فهههي العلهههو  التربو

والنفسهههية , كمههها تهههم أسهههتخرا  قيمهههة مربههها كهههاي علهههى صههه حية فقهههرات المقيهههاس 

 (.        0,,0وكانت دالة عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة )

 : Construction Validityصدق البناء  -ل

يعههههد صههههدق البنههههاء أو )صههههدق التكههههوين الفر ههههي ( مههههن أكثههههر أنههههواف الصههههدق       

عههههدد كبيههههر مههههن المختصههههين مههههن أنههههر يتناسههههب مهههها جههههوهر قبههههوالً إذ أو ههههح ذلهههه  

( إذ أن 050:  59,4المفههههههو  للصهههههدق فهههههي تشهههههبا المقيهههههاس بهههههالمعنى ) فهههههر  , 

إرتبهههاط الفقههههرات بالدرجههههة الكليههههة للمقيههههاس يعهههد م ةههههراً علههههى أن المقيههههاس صههههادقاً 

( . وقههههد تههههم التحقههههق مههههن هههههذا النههههوف مههههن Anastasi,1988:154صههههدقاً بنائيههههاً )

ل الم ةهههرات اإلحصهههائية التهههي تيهههمنت إسهههتخرا  القهههوة التمييزيهههة الصهههدق مهههن خههه 

لفقهههرات مقيهههاس اإلتجهههاه نحهههو الهجهههرة وكهههذل  ع قهههة درجهههة الفقهههرة بالدرجهههة الكليهههة 

للمقيههاس وبههذل  تههوفر هههذا النههوف مههن الصههدق فههي مقيههاس اإلتجههاه نحههو الهجههرة مههن 

تجهههانس خههه ل م ةهههرات التحليهههل اإلحصهههائي للفقهههرات فهههي قهههدرتها علهههى التمييهههز و

 تل  الفقرات بداللة إحصائية .

 Reliabilityثانياا : الثبات  
يعهههههد الثبهههههات مهههههن الم ةهههههرات السهههههايكومترية اليهههههرورية للمقهههههاييس النفسهههههية ,     

وذلهه  ألنههر يشههير إلههى اإلتسههاق والدقههة فههي مجمههوف درجههات اإلختبههار التههي يفتههرض 

 ( . Ebel,1972: 409أن تقيس ما يجب قياسر ) 
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بهههار الثابهههت ههههو اإلختبهههار الهههذي يعطهههي النتهههائج نفسهههها تقريبهههاً إذا طبهههق إذ أن اإلخت  

 (.590: 5991أكثر من مرة تحت فروف متماثلة) عبيدات و خرون,

 :Test- Retestطريقة أعادة األختبار  - أ

تقههو  فكههرة هههذه الطريقههة علههى إجههراء اإلختبههار علههى مجموعههة مههن األفههراد ثههم       

مجموعههههة بعههههد مههههرور فتههههرة عمنيههههة ) السههههيد , أعههههادة األختبههههار نفسههههر علههههى نفههههس ال

(  وحسههههال معامههههل اإلرتبههههاط بههههين درجههههات التطبيههههق األول والثههههاني 0,5: 0441

( ,  لهههههذا  Murpfy,1988:65لهههههذل  يسهههههمى معامهههههل الثبهههههات بمعامهههههل اإلسهههههتقرار)

قامهههت الباحثهههة بتطبيهههق مقيهههاس )اإلتجهههاه نحهههو الهجهههرة ( علهههى عينهههة عشهههوائية بلغهههت 

( طالبهههههة مهههههن كليهههههة التربيهههههة 04( طالبهههههاً و)04, بواقههههها ) ( طالبهههههاً وطالبهههههة544) 

للعلهههو  اإلنسهههانية  وطبههههق علهههيهم المقيهههاس ثههههم أعيهههد تطبيهههق المقيههههاس علهههى العينههههة 

نفسههها بعههد مههرور إسههبوعين مههن التطبيههق األول , وتههم حسههال معامههل اإلرتبههاط بههين 

(  0,,4درجهههات التطبيقهههين األول والثهههاني بمعامهههل إرتبهههاط   بيرسهههون   وقهههد بلهههغ )

 وهو معامل جيد يمكن الركون الير . 

 Alfa,Cronbachطريقة تحليل التباين بتطبيق معامل ألفاكرونباخ  - ب

وههههي طريقهههة أخهههر  لتقهههدير قهههيم معامهههل الثبهههات وتعتمهههد علهههى تحليهههل النسهههبة       

الداخليههههة لألختبههههار وذلهههه  مهههههن أجههههل معرفههههة مهههههد  تجههههانس المفههههردات )عههههه   , 

( , إذ يههههدل معامههههل الثبههههات المسههههتخر  بهههههذه الطريقههههة علههههى اتسههههاق 500: 0444

المقيهههاس   أداء الفهههرد مهههن فقهههرة إلهههى أخهههر  , أي يشهههير إلهههى التجهههانس بهههين فقهههرات

Cronbach,1951: 297-298). ) 

(إسهههتمارة 544ولحسهههال معامهههل الثبهههات بههههذه الطريقهههة قامهههت الباحثهههة بسهههحب)    

مههن أسههتمارات عينههة التحليههل بصههورة عشههوائية وتههم حسههال معامههل الثبههات بطريقههة 

( وههههو معامهههل ثبهههات جيهههد يمكهههن 0,,4ألفاكرونبهههاخ إذ بلغهههت قيمهههة معامهههل الثبهههات)

 . الركون إلير ايياً 

 المقياس بصيغته النهائية :

( فقههههرة وأمهههها  كههههل 04لقههههد كههههان مجمههههوف فقههههرات المقيههههاس بصههههورتر النهائيههههة )    

فقهههرة خمسهههة بهههدائل وههههي )موافهههق بشهههدة ,موافهههق , الرأي لهههي ,غيهههر موافهههق , غيهههر 

( للفقههههرات السههههلبية ) ههههد األتجههههاه 5,0,0,0,0موافههههق بشههههدة ( , تتههههوعف درجاتههههها )

( للفقههههرات اإليجابيههههة )مهههها اإلتجههههاه نحههههو 0,0,0,0,5نحههههو الهجههههرة ( وبههههالعكس )

( فقههههرة أمهههها بقيههههة الفقههههرات والبالغههههة 04الهجههههرة ( ,وكههههان عههههدد الفقههههرات السههههلبية )

( وأعلهههى درجهههة 04( فقهههرات فكانهههت إيجابيهههة , وبلغهههت أدنهههى درجهههة للمقيهههاس )54)

 ( درجة  94(وبمتوسم فر ي مقداره )504)
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 الوسائل اإلحصائية
 لعينة واحدة اإلختبار التائي

 اإلختبار التائي لعينتين مستقلتين

 تحليل التباين الثنائي

 

 الفصل الرابع :

 الهدف األول )تعرف اإلتجاه نحو الهجرة عند طلبة الجامعة (:
لتحقيههههق هههههذا الهههههدف تههههم إسههههتخرا  المتوسههههم الحسههههابي لههههدرجات عينههههة البحههههث     

ة , وبهههههإنحراف ( درجههههه90,050علهههههى مقيهههههاس اإلتجهههههاه نحهههههو االهجهههههرة والبهههههالغ)

( 94(, أمههههها المتوسهههههم الفر هههههي للمقيهههههاس فقهههههد بلهههههغ )9,09,00معيههههاري قهههههدره )

درجهههههة ومهههههن أجهههههل معرفهههههة داللهههههة الفهههههروق بهههههين المتوسهههههم الحسهههههابي والمتوسهههههم 

( لعينهههة واحهههدة وأفههههرت النتهههائج T-testالفر هههي تهههم إسهههتعمال اإلختبهههار التهههائي )

لقيمههههة التائيههههة الجدوليههههة ( وهههههي أكبههههر مههههن ا 50,909أن القيمههههة التائيههههة المحسههههوبة)

( , وههههههذا 099( وبدرجهههههة حريهههههة ) 4,40( عنهههههد مسهههههتو  داللهههههة)5,91البالغهههههة ) 

( 1يشهههير إلهههى أن أفهههراد عينهههة البحهههث لهههديهم إتجهههاه إيجهههابي نحهههو الهجهههرة والجهههدول )

 يو ح ذل  .

 (2جدول)

نتائج األختبار التائي لعينة واحدة  لدرجات عينة البحث على مقياس التجاه نحو 

 رةالهج

عدد 

أفراد 

عينة 

 البحث

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

 القيمة التائية

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

بة
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

 دالة 4,40 5,91 50,909 94 9,09,00 90,050 044

 

 الهددددف الثددداني: )تعدددرف دللدددة الفدددروق اإلحصدددائية فدددي اإلتجددداه نحدددو الهجدددرة تبعددداا 

 إنساني(: -إناث( والتخصص)علمي -لمتغيري الجنس )ذكور

لمعرفههههة داللههههة الفههههروق فههههي متغيههههر اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة تبعههههاً لمتغيههههري الجههههنس 

والتخصههههص , تههههم إسههههتعمال تحليههههل التبههههاين الثنههههائي للعينههههات المتسههههاوية والجههههدول 

 ( يو ح ذل  .9)
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 (2جدول)

الفروق اإلحصائية في اإلتجاه نحو الهجرة نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة دللة 

 تبعاا لمتغيري الجنس والتخصص

مجموف  مصدرالتباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسم 

 المربعات

داللة  Fقيمة 

 الفرق

 دال 09,190 5949,19 5 5949,19 الجنس )أ(

 غيردال 0,094 5,,,55 5 5,,,55 التخصص)ل(

التفاعل بين 

 )ل(x)أ(

 غيردال 0,019 550,09 5 550,09

   55,,0 091 59405,0 الخطأ

     00590,59 الكلي

(= 091,5( ودرجتهههي حريهههة)4,40*القيمهههة الفائيهههة الجدوليهههة عنهههد مسهههتو  داللهههة )

0,,1 

 أثر الجنس :  - أ

أفههههرت نتهههائج تحليهههل التبهههاين الثنهههائي بهههأن هنههها  تهههأثيراً لمتغيهههر الجهههنس فهههي اإلتجهههاه 

( وههههي أكبهههر مهههن القيمهههة 09,190الفائيهههة المحسهههوبة )نحهههو الهجهههرة  إذ كانهههت القيمهههة 

( ودرجتههههي حريههههة 4,40( عنههههد مسههههتو  داللههههة )1,,0الفائيههههة الجدوليههههة البالغههههة )

( ممههها يشهههير إلهههى وجهههود فهههرق ذات داللهههة إحصهههائية بهههين الهههذكور واإلنههها  091,5)

( فهههي 91,10فهههي ههههذا المتغيرولصهههالح الهههذكور إذ بلهههغ المتوسهههم الحسهههابي للهههذكور )

 (.90,09المتوسم الحسابي ل نا  )حين بلغ 

 أثر التخصص: - ب

أفههههرت نتهههائج تحليهههل التبهههاين الثنهههائي بأنهههر التوجهههد فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية فهههي 

متغيههههر اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة تبعههههاً لمتغيههههر )التخصههههص( إذ بلغههههت القيمههههة الفائيههههة 

( 1,,0( وهههههي أصههههغر مههههن القيمههههة الفائيههههة الجدوليههههة البالغههههة )0,094المحسههههوبة )

(, إذ بلههههههغ المتوسههههههم 091,5( ودرجتههههههي حريههههههة )4,40د مسههههههتو  داللههههههة )عنهههههه

( فههههي حههههين بلههههغ المتوسههههم الحسههههابي للتخصههههص 90الحسههههابي للتخصههههص العلمههههي )

 (.90,95اإلنساني )

 أثر التفاعل :- 

أفههههرت نتهههائج تحليهههل التبهههاين الثنهههائي بأنهههر اليوجهههد تفاعهههل فهههي متغيهههر اإلتجهههاه نحهههو 

( وهههههي أصههههغر مههههن القيمههههة 0,019المحسههههوبة ) الهجههههرة , إذ بلغههههت القيمههههة الفائيههههة
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( ودرجتههههي حريههههة 4,40( عنههههد مسههههتو  داللههههة )1,,0الفائيههههة الجدوليههههة البالغههههة )

(091,5. ) 

 

 مناقشة النتائج وتفسيرها

 أشارت النتائج إلى وجود إتجاه إيجابي نحو الهجرة عند طلبة الجامعة.

التهههي مهههر بهههها المجتمههها ويعهههود ذلههه  حسهههب إعتقهههاد الباحثهههة للظهههروف غيهههر الطبيعيهههة 

العراقهههي والمتمثلهههة بتراجههها م ةهههرات األمهههن السياسهههي وقلهههة فهههر  العمهههل وإرتفهههاف 

مسههههتو  البطالههههة والتههههي إدت إلههههى فهههههور إتجههههاه إيجههههابي عنههههد الشههههال الجههههامعي 

 للهجرة إلى الخار  .

( ,044( ودراسهههة )عهههزوع,0441وأتفقهههت ههههذه النتيجهههة مههها دراسهههة )الزههههري ,   

والتههههي أةههههارت ( 0451( ودراسههههة )علههههوان وميههههرة ,0449ودراسههههة )مصههههطفى ,

  إلى وجود إتجاهات أيجابية نحو الهجرة لد  طلبة الجامعة . 

(  5919ويمكهههههن تفسهههههير ههههههذه النتيجهههههة وفهههههق نظريهههههة )اتخهههههاذ قهههههرار الهجهههههرة,    

لصهههاحبها  بيشهههرس , إذ تهههر  ههههذه النظريهههة إن الفهههرد يتخهههذ قهههراراً بهههالهجرة عنهههدما 

فر فههي موطنههر األصههلي ممهها يجعلههر يتخههذ قههراراً بههالهجرة تكههون إحتياجاتههر غيههر متههو

إلهههى المهههأو  الهههذي تتهههوفر فيهههر تلههه  اإلحتياجهههات , إذ إن قهههرار الهجهههرة يتخهههذ بفعهههل 

عوامهههل طهههاردة مهههن المهههوطن األصهههلي يقابلهههها عوامهههل جاذبهههة فهههي المكهههان المههههاجر 

 (.04: ,,59الير )حسن , 

ظهههاهرة مهههن خههه ل فههههور إذ أن هنالههه  عوامهههل سهههاعدت علهههى نمهههو وإعديهههاد ههههذه ال

منهههاطق جديهههدة للجهههذل السهههكاني تتهههيح فرصهههاً للعمهههل والنجههها  وتحقيهههق الهههذات , كمههها 

تتهههيح فرصهههاً للحيهههاة المسهههتقرة ولهههو بقهههدر بسهههيم رغهههم كهههل مهههايحيم بههههذه الحيهههاة مهههن 

نجهها  أو فشههل وكفهها  وتعههب والمقههدرة علههى التكيههف مهها األو ههاف والحيههاة الجديههدة 

 (. 504: 0455في البلد المقصود )نصيرة ,

وأشدددارت النتدددائج إلدددى وجدددود فدددروق دالدددة  إحصدددائياا بدددين الدددذكور واإلنددداث فدددي       

 اإلتجاه نحو الهجرة ولصالح الذكور . 

وتعتقهههد الباحثهههة إن ههههذه النتيجهههة طبيعيهههة وذلههه  اإلن الشهههال فهههي المجتمههها العراقهههي 

هههههو المسهههه ول عههههن تههههوفير المعيشههههة إلسههههرتر إذ أن قلههههة فههههر  العمههههل و ههههعف 

قرار األمنهههي فهههي البلهههد فيههه ً عهههن أسهههاليب التهههرويج التهههي تسهههتعملها الهههدول اإلسهههت

الجاذبهههة المتمثلهههة بهههالربح واإلغنهههاء السهههريا بهههدون تعهههب ممههها يجعهههل الشهههال يفكهههر 

 بالهجرة إلى تل  الدول.

يمكههن أن تفسههر هههذه النتيجههة إلههى طبيعههة التنشههنة اإلجتماعيههة للههذكور واإلنهها  فههي   

كثهههر تمتعهههاً بالحريهههة مهههن اإلنههها  السهههيما فيمههها يتعلهههق مجتمعنههها العراقهههي فالهههذكور أ

بمسهههألة الهجهههرة إلهههى الخهههار  فقهههرارات األنثهههى مرتبطهههة باألههههل وعهههادات وتقاليهههد 
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المجتمهها ,إذ يتعهههرض الهههذكور إلهههى مصهههاعب و ههغوطاً وتحهههديات أكبهههر مهههن اإلنههها  

ويرجههها ذلههه  إلهههى الظهههرف األمنهههي الغيهههر مسهههتقر والحاجهههة إلهههى المهههال والرغبهههة فهههي 

علهههى اإلسهههتقرار كتهههوفير السهههكن وتكهههاليف الهههزوا  , وخاصهههة إن الشهههبال  الحصهههول

فههي مجتمعنهها يعملههون علههى مسههاعدة أسههرهم حتههى بعههد الههزوا  , فههي حههين أن األنثههى 

تكههههون األسههههرة متحملههههة لمسهههه وليتها قبههههل الههههزوا  وبعههههد الههههزوا  يتحملههههها الههههزو   

 (. 501: 0451)عبود ,

( ودراسهههههة ) مصهههههطفى 0441,أتفقهههههت ههههههذه النتيجهههههة مههههها دراسهههههة ) الزههههههري   

( والتهههههي 0451( ودراسهههههة ) علهههههوان وميهههههرة ,,044( ودراسهههههة )عهههههزوع, 0449,

أفهههههرت وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية فههههي األتجههههاه نحههههو الهجههههرة ولصههههالح 

 الذكور . 

وأظهددددرت النتددددائج أندددده لتوجددددد فددددروق ذات دللددددة إحصددددائية فددددي اإلتجدددداه نحددددو  

 انساني ( .  –)علمي الهجرة تبعاا لمتغير التخصص الدراسي 

تفسههههر هههههذه النتيجههههة أن التخصههههص الدراسههههي اليهههه ثر علههههى  أتجههههاه الطلبههههة نحههههو    

الهجهههرة إلهههى الخهههار  فكهههونهم أصهههحال تخصهههص علمهههي أو إنسهههاني اليههه ثر علهههى 

 طبيعة إتجاههم نحو الهجرة . 

( 0449( ودراسهههة ) مصهههطفى,0441أتفقهههت ههههذه النتيجهههة مههها دراسهههة ) الزههههري,

( والتهههي أفههههرت أنهههر 0451( ودراسهههة )علهههوان وميهههرة ,,044,ودراسهههة )عهههزوع 

التوجهههههد فهههههروق ذات داللهههههة إحصهههههائية فهههههي اإلتجهههههاه نحهههههو الهجهههههرة تبعهههههاً لمتغيهههههر 

انسههههاني ( , وهههههذا يعههههود إلههههى تشههههابر الظههههروف  –التخصههههص الدراسههههي ) علمههههي 

 البينية التي يتعرض لها كل من التخصصين .

 

  اإلستنتاجات: 
 لت إليها الباحثة من خ ل تحليل البيانات ومناقشتها في  وء النتائج التي توص

إن لقههههوة العوامههههل الطههههاردة فههههي المههههوطن األصههههلي فههههي كافههههة جوانههههب الحيههههاة  .5

ووجههود عوامههل جاذبههة فههي المههواطن اإلخههر  سههاعد علههى فهههور اإلتجههاه اإليجههابي 

 نحو الهجرة إلى خار  الموطن األصلي.

تقهههو  بهههها األسهههرة مههها أبنائهههها لهههها أسهههاليب التنشهههنة اإلجتماعيهههة والنفسهههية التهههي  .0

 الدور الرئيس في تكوين إتجاه سلبي أو إيجابي نحو الهجرة إلى الخار .

عيههههادة اإلخههههت ط بههههين ثقافههههة  الشههههبال وثقافههههات المجتمعههههات األخههههر  نتيجههههة  .0

لتطههههور وسههههائل التكنولوجيهههها سههههواء أكههههان للبحههههث عههههن عمههههل أ  الدراسههههة أ  حههههب 

 جاه اإليجابي نحو الهجرة إلى الخار . اإلستط ف ساهم ذل  في تطور اإلت
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 التوصيات

. هههرورة عنايهههة الدولهههة والجههههات المختصهههة بالجانهههب األمنهههي ألنهههر يعهههد العامهههل 5

 اإلساس في فهور اإلتجاه اإليجابي نحو الهجرة إلى الخار .

. ههههرورة عنايههههة الجامعههههة والجهههههات المسهههه ولة بههههدعم الطالههههب الجههههامعي وذلهههه  0

 شروعات بعد التخر  تجنباً للهجرة.بمنحر قرو اً إلقامة م

 

 المقترحات

.إجهههراء بحهههو  ودراسهههات مماثلهههة للدراسهههة الحاليهههة علهههى مراحهههل دراسهههية أخهههر  5

 )كالمرحلة اإلعدادية والدراسات العليا (.

.إجههههراء دراسههههات إرتباطيههههة بههههين اإلتجههههاه نحههههو الهجههههرة وعههههدد مههههن المتغيههههرات 0

 إلكتنال (.)كالمشك ت األسرية , الشعور باإلنتماء , ا

 

 المصادر

 المصادر العربية

 ( . 0449البهههههاوي ,علهههههي هاةهههههم جهههههاو .)  مصهههههادر اليهههههغم النفسهههههي لهههههد
 ., واسم :كلية التربية المفتوحةاألطفال كما يراها المعلمون 

 ( .  0449البهههههدراني , عبهههههد الناصهههههر أحمهههههد عبهههههد السههههه .) هجهههههرة الكفهههههاءات
رسهههالة ماجسهههتير منشهههورة علهههى  العربيهههة  , األسهههبال والنتهههائج )العهههراق إنموذجهههًا(

letter-degree-academy.org/.../master-www.ao-ةهههههههههههبكة اإلنترنيهههههههههههت .

badrany-al-nasir-abdel-by 

 ( . 5990دويهههدار , عبهههد الفتههها .) السهههلو  السهههايكوباثيديناميهههات األتجهههاه نحهههو 

 .54بيروت  : دار النهية العربية , المجلة الثقافية النفسية العدد

 ( .59,9الهههراوي , خاةههها محمهههود .) جامعهههة الموصهههل مهههدخل إلهههى األحصهههاء,

 : دار الكتب للطباعة .

 ( .أتجاهههههههات الشههههههبال المصههههههري حههههههول الهجههههههرة 0441الزهههههههري ,أيمههههههن .)

 ر .دراسة ميدانية في محافظات مص , ألوروبا

  ( .0441السههههيد ,فهههه اد البهههههي .) علههههم الههههنفس األحصههههائي فههههي قيههههاس العقههههل
 .51,القاهرة : دار الفكر العربي ,ط البشري

 ( .0440الظههههاهر ,عكريهههها محمههههد و خههههرون .) مبههههاد ء القيههههاس والتقههههويم فههههي
 ,عمان : الدار العلمية والدولية للنشر . التربية

 (. أتجهههاه طلبهههة ال0451عبهههود , أحمهههد أسهههماعيل .)  جامعهههة نحهههو الهجهههرة خهههار

 ,جامعة ديالى : كلية التربية األساسية .,1مجلة الفتح , العدد الوطن ,

http://www.ao-academy.org/.../master-degree-letter-by-abdel-nasir-al-badrany
http://www.ao-academy.org/.../master-degree-letter-by-abdel-nasir-al-badrany
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  عبيههدات ,سهههير محمههد سههالم وذوقههان ,عههدس وعبههد الههرحمن , عبههد الحههق كايههد

,عمهههان :دار الفكهههر العربهههي  البحهههث العلمهههي مفهومهههر وأدواتهههر وأسهههاليبر( . 5991.)

 للطباعة والنشر والتوعيا .

 الهجهههههههرة والتكيهههههههف األجتمهههههههاعي(: 0440, فخهههههههري صهههههههبري ) العهههههههزاوي  ,

دراسهههههة أنثربولوجيهههههة فهههههي مدينهههههة بههههههرع , رسهههههالة ماجسهههههتير )غيهههههر منشهههههورة ( , 

 جامعة بغداد: كلية اآلدال.

 (. فهههههاهرة األغتهههههرال وصهههههداها فهههههي العصهههههر 5990علهههههي , عبهههههد الخهههههالق .)

, جامعهههة 9عهههددمجلهههة الوثهههائق والدراسهههات األنسهههانية , الالمعاصهههر بمنطقهههة الخلهههيج , 
 قطر.

 (.0455علهههههي ,محمهههههد السهههههيد .)عمهههههان :  موسهههههوعة المصهههههطلحات التربويهههههة,

 .5دار المسيرة للنشر والتوعيا والطباعة ,ط

 ( .0440عههههودة , أحمههههد سههههليمان .)القيههههاس والتقههههويم فههههي العمليههههة التدريسههههية 

 .0,عمان : دار األمل للنشر والتوعيا ,ط

 (. 0444عيههههد , محمههههد أبههههراهيم .)القههههاهرة : مكتبههههة األجتمههههاعي علههههم الههههنفس ,

 عهراء الشرق .

 ( .59,0العيسهههوي ,عبهههد الهههرحمن محمهههد .) القيهههاس والتجريهههب فهههي علهههم الهههنفس
 . 5,اإلسكندرية :, دار المعرفة الجامعية,ط والتربية

 ( .59,4فهههههر , صهههههفوت .)القهههههاهرة : دار الفكهههههر العربهههههي القيهههههاس النفسهههههي,

 .5,ط

 (. 5991المحمهههههههداوي , خالهههههههد حنتهههههههو  سهههههههاجت .) األتجاههههههههات المسهههههههتقبلية
, دراسهههة , ميدانيهههة , رسهههالة ماجسهههتير )  نحهههو الهجهههرة إلهههى خهههار  العهههراق للطههه ل

 غير منشورة ( , جامعة بغداد . 

 ( .األغتهههههرال النفسهههههي وع قتهههههر 0449مصهههههطفى , يوسهههههف حمهههههة صهههههالح .)

مجلهههة أعمهههال المههه تمر األقليمهههي لعلهههم باألتجهههاه نحهههو الهجهههرة لهههد  الشهههبال الكهههورد , 
 النفس , رابطة األخصائيين النفسيين المصرية .

 (. 0441ملحهههم , سهههامي . )القهههاهرة  منهههاهج البحهههث فهههي التربيهههة وعلهههم الهههنفس,

 .5: دار المسيرة للنشر والتوعيا والطباعة , ط

 (. 044منتهههد  الفكهههر العربهههي, . )عمهههان : دار  الشهههبال العربهههي فهههي المهجهههر,

 للنشر والتوعيا .جرير 

 (. األحصهههههاء فهههههي التربيهههههة والعلهههههو  0449النجهههههار , نبيهههههل جمعهههههة صهههههالح .)
, األردن, جامعهههة م تهههة : دار الحامهههد للنشهههر spssمههها تطبيقهههات برمجيهههة  األنسهههانية

 والتوعيا .
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