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0الولخص

 وكما استيدف تعرف الفروق في االتجاه نحو.استيدف البحث الحالي تعرف اتجاىات الشباب الجامعي نحو اليجرة

) طالب وطالبة022(  وتكونت عينة البحث الحالي بمغت عينة البحث.اليجرة عند طمبة جامعة بغداد وجامعة السميمانية
) كميات4( ) كميات عممية و4( اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من الكميات التابعة لجامعة بغداد والسميمانية اذ تم اختيار

 اما اداة البحث فقد قامت الباحثة باعداد مقياس االتجاىات نحو اليجرة بعد ان حددت التعريف الخاص لمفيوم،انسانية

 اظيرت نتائج الدراسة ان عينة البحث طمبة الجامعة لدييم اتجاىات ايجابية نحو اليجرة وكما.االتجاه وجمعت فقرات المقياس

 بانيم اكثر،واظيرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة معنوية في اتجاىات الطمبة نحو اليجرة ولصالح طمبة جامعة بغداد

. ومن ىذه النتائج توصمت الباحثة الى مجموعة من التوصيات والمقترحات، ايجابية نحو اليجرة من طمبة جامعة سميمانية
 االتجاىات – اليجرة:الكممات المفتاحية

University Students' Attitudes Towards Immigration at the University
of Baghdad and Sulaimaniya University Student
A comparative Study
Assist. lecturer Dr. Talel Alwan Ghalib
University of Charmo
talelfiras72@yahoo.com
Lecturer Dr Amal Kazem Mira
University of Baghdad
Abstract:
the trends of Baghdad University students and the University of Sulaymaniyah students towards
immigration.
1- Knowning the significant differences in the students' attitudes toward immigration variable
depending on gender and specialization.
The research sample consists of 200 students who were selected randomly from the research
community. The researchers have formed a tool to measure the students' attitudes towards
immigration which consists of 20 paragraphs and underwent psychometric properties of
reliability and validity. the scale has been applied to the sample. After the collection of data
was statistically analyzed using statistical methods such as T test of one sample, Pearson
correlation coefficient, Cornbrash's alpha formula and T test for two independent samples. The
results showed positive attitudes towards immigration at the University of Baghdad's students,
while the results showed no statistically significant trends in Sulaimaniya's University Students.
In other words, they do not tend to migrate out of the country. From these results the researchers
showed a number of recommendations and suggestions.
Keywords: Trends - Migration
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مشكمة الدراسة :
تتطمب الطبيعة البشرية منذ بدء الخميقة ان يستقر االنسان مع مجموعة من بني جنسو في

منطقة معينة من االرض تتناسب مع امكاناتو وقدراتو ،ليتحول ىذا التجمع البسيط مع مرور االيام

الى مكون اجتماعي يمثل الوطن االم لكل انسان يتواصل فيو مع االخرين ،وينصير في بوتقة
تكوينو الديني والثقافي والفكري ،وكنتيجة طبيعية لذلك يتفاعل ىذا المورد البشري مع الموارد

الطبيعية المحيطة بو والمتمثمة في االرض والنبات والمعادن ليستغميا ويقوم باستثمارىا وتعميرىا
وىو الذي اشار اليو القرآن الكريم بقولو تعالى" :ىو انشأكم من االرض واستعمركم فييا" وبذلك يتم

ارتباط االنسان باألرض لتكون وطنا ينتمي الييا وينتسب الى مجتمعيا عرقا ودينا وثقافة وانتماء

( الييتي.)33 :0205،

وتعد اليجرة مشكمة العصر الحالي ومشكمة العالم ولكنيا تتفاوت من بمد الى اخر ،اذ يقوم

الفرد او الجماعة باالنتقال من موطنو ومسقط راسو الى بمد اخر مع نية البقاء واالستقرار في
المكان الجديد ليس لغرض زيارة او لمتنزه ،ولكن لمبحث عن المستوى المعيشي االفضل ،ولقد
اصبحت اليجرة حمم شبابنا العراقي اليوم ظنا منيم بالحصول عمى الحياة الكريمة والراقية.

(القتبيوي)00 :0205،

ورغم ان اتجا ىات الشباب والطمبة ليذه الظاىرة تتخذ اتجاىيا من الدول النامية الى الدول

الصناعية الكبرى ،اال ان انتشار وتوسع ىذه الظاىرة في الدول العربية عامة والعراق خاصة يعتبر
مشكمو من اىم المشاكل التي تعاني منيا ىذه المجتمعات والتي لفتت انظار الباحثين والعمماء نظ ار

لنتائجيا الوخيمة عمى تقدم ىذه المجتمعات وتطورىا  ،فاتجاه الطمبة المقبمين عمى التخرج نحو
اليجرة يصنف ضمن مشكمة الشباب عامة الذي يعتبرون عماد اية امة ،ضمن مشكمة ىجرة العقول

او ما يسمى استنزاف العقول أو ىجرة الكفاءات .وما زاد االمر خطورة ىو بعدما كانت اليجرة

م قصورة الى حد ما عمى الذكور فقط ،اصبحت االناث ايضا ضمن قائمة المتعمم الراغب في
اليجرة الى الخارج .

حيث كانت اتجاىات الشباب نحو اوربا ،الحل المؤقت لفئة العمال غير المثقفين من اجل

اعانة انفسيم وعوائميم وتحسين اعماليم ومعيشتيم اما في وقتنا ىذا فانو اصبح ىاجسا لكل الشباب
وىدفا خاصة المتعممين منيم طمعا في الرفاىية عمى حساب طمب العمم ،كما اصبحت انظارىم

متجية الى كل بمد متقدم في اوربا او امريكا او استراليا رغم تشديد معظم ىذه الدول اجراءات

السفر واالقامة ىناك .ومن خالل ما ذكر اعاله واحساس الباحثتين بوجود مشكمة خطيرة تواجو

شبابنا اراد البحث الحالي االجابة عن التساؤل االتي :
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ماىي اتجاىات الشباب الجامعي نحو اليجرة ؟

اىمية البحث :

يعتبر الشباب الجامعي من عناصر المجتمع االكثر اىمية ،او تعتبر ىذه الشريحو من المجتمع

ثروة معنوية ومادية كبرى وخصوصا طمبة الجامعة التي ركزت عمييا ىذه الدراسة النيا تختمف
نسبيا عن شرائح المجتمع عامة النيم في مرحمة قابمة لمتاثر بالمتغيرات المحيطة وبدرجة ليست

بالقميمة ودرجة استجابتيم ليا عادة ماتكون اكثر من الفئات العمرية االخرى .

فقد شغمت اتجاىات الشباب نحو اليجرة اىتمام الحكومات والرأي العام في الفترة االخيرة

باعتبارىا واحدة من المشكالت االجتماعية والقانونيو ،والسياسية ايضا ،واصبحت من اىم القضايا

القومية الممحة ذات التاثير عمى االمن القومي الوطني ،وال شك ان ىجرة الشباب وخاصة الى

الدول االوربية تعد تعبي ار عن مشكالت يعانييا الشباب بسبب سوء االحوال داخل بمدانيم او بسبب

مشكالت اجتماعية يمرون بيا فنستطيع القول ان احد اسباب ىجرة ىذه الفئة من المجتمع ىي

بسبب بحثيم عن االفضل في الجوانب االجتماعية واالمنية واالقتصادية مما يدفعيم الى اليجرة .

وخصوصا شريحة الشباب الى خارج الوطن حيث ىاجر اصحاب المين النادرة والكفاءات والعمال

الميرة  ،لكن ماييدد بالدنا ىو التوقعات التي تشير الى الزيادة الكبيرة في اعداد الشباب المياجر
الى الدول االوربية في السنوات االخيرة وىذا قد يؤدي الى تناقص في اعداد ىذه الشريحة الميمو

لممجتمع واستنفاذ لمطاقات الميمة لمبمد ،ولعل مايزيد خطورة اليجرة ىو استقرار ىذه الكفاءات في
الميجر وعدم عودتيم الى ارض الوطن ،وقد اكدت دراسة ىجرة الكفاءات في قطاع التعميم العالي
في السودان فقد بينت ىذه الدراسة بأن اسباب اليجرة دوافعيا ونتائجيا مترابطة ببعض سواء كانت

سياسية او اقتصادية او اجتماعية وان الدوافع والنتائج ىي التي تحدد ما اذا كان اصحاب الكفاءات

يفكرون في العودة ام ال ،وان ظروف التفكير في العودة من عدميا ظروف ال تخضع في اغمب
االحوال االختبارات فردية  ،وانما ىي عبارة عن تيارات او اتجاىات اجتماعيو تفرض نفسيا عمى

االفراد بقوة اال ان ىذا ال يعني بأي حال من االحوال امكانية التحكم في ىذه االتجاىات وتعديل
مساراتيا لتخدم بصورة ايجابية مصالح المياجرين ومصالح الوطن ،ولقد بينت نتائج ىذه الدراسة

بأن اتجاىات اليجرة في تصاعد وان امال العودة في تضاؤل عمى الرغم من الحاجة الماسة الى

ىذه الكفاءات في الوطن ،فبينما تزداد حاجة االوطان الييم يزداد عدم الحاجة الييم ببمدان الميجر
(مصطفى.) 000 : 0229 ،

مازالت اليجرة تؤلف واحدة من اىم الظواىر التي ارتبطت باإلنسان منذ ظيوره ولذا إنيا استرعت
والتزال تسترعي انتباه المتخصصين في مجاالت الدراسات االنسانية بوجو خاص .ونظ ار لما ينشأ

ع نيا من اوضاع ومشكالت تؤثر في المجتمع الذي خرجت منو ،والمجتمع الذي انتيت اليو عمى
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السواء  ،فان التحركات البشرية تتم االن عمى نطاق اوسع بكثير جدا مما كان يحدث في الماضي
واصبحت تتعدى حدود البمد الواحد ،وتشمل فئات متفاوتة ومتباينة من الناس من كل االعمار

والجنسيات والمستويات الثقافية واالقتصادية والتخصصات المينية.

فجميع البمدان بحاجة الى فئة الشباب والمثقفين من اجل العمل التنموي الشامل والمستديم الذي
يعتبر الشباب ىم اولى الناس بتحديد مستقبل االمة ،كذلك يقع عبء التطور والتغيير في الميادين

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصناعية وغيرىا من الميادين عمى عاتق الطمبة حاض ار
ومستقبال حيث يسيمون بشكل كبير في بناء مجتمعاتيم .ويمثل طمبة الجامعة في مرحمة االقبال
عمى التخرج شريحة يعد وجودىا واستمرار دعميا بعد التخرج ميما لمجميع فيم قادة المستقبل

وعممائو وشبابو وبناة حضارتو في جوانبيا كافة .

ولمحد من ظاىرة اليجرة يجب العمل عمى تحويل قدرة العنصر البشري ،وباألخص الكفاءات

العممية الى قوة منتجة ،من خالل احداث تغييرات اساسية في المؤسسات االقتصادية والسياسية

والتعميمية القائمة في المجتمع  ،وذلك بيدف الوصول الى تحسين نوعية السكان وترشيد سموكيم

االقتصادي وخمق االجواء المالئمة لتطوير ممكات الفرد وقدراتو الخالقة ( .مصطفى0229 ،

)029:

تعد االولويات والمتطمبات التي يحتاجيا الطالب المقبل عمى التخرج المتمثمة في العمل بما يناسب

شيادتو ،والزواج وتكوين االسرة ال تتوافق مع الفرص المتاحة في المجتمع واقعيا مما يدفع بو الى
البحث عن وطن اخر يؤمن لو مستقبمو ويقدر قيمتو العممية ،واضافة الى العوامل االقتصادية
واالجتماعية التجاىات ىؤالء الشباب نحو اليجرة ىناك عوامل نفسية وشخصية اخرى ساىمت في

ذلك كالشعور باالغتراب واالحباط وقمق المستقبل ،فقد تناولت دراسة(المحمداوي) 43 :0996،
االتجاىات المستقبمية لمشباب الجامعي نحو اليجرة الى الخارج مسألة قمق المستقبل لدى الشباب

المتخرجين من الجامعات حيث اصبح ىذا النوع من القمق شائعا بين ىؤالء الشباب ،كما بينت

الدراسة وجود رغبة حقيقية لدى طمبة الدراسات االولية والدراسات العميا في جامعة بغداد في اليجرة

الى الخارج بقصد االستقرار وتحقيق اىدافيم الشخصية ومن ثم التخمص من المنغصات
واالحباطات التي يشعرون بيا وان الشعور بالقمق لدييم نحو المستقبل اخذ يستثير احساسا بعدم

االمان وقد فسر الباحث ذلك وفقا لنظرية التنافر المعرفي بأن التنافر وىو بالطبع حالة غير مريحة
مما ولد لدييم احساسا بالتوتر واالضطراب االمر الذي يقتضي تغيي ار في المدركات او في الجوانب

المعرفية وجعميا في حالة اتساق مما يدفع بالشباب ان يكون لدييم اتجاه نفسي قوي نحو اليجرة

الى الخارج( مصطفى.)002: 0229،
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فتعد دراسة اتجاىات الطمبة ميمة ومحاولة دراستيا يجب ان تكون ليا مكانا بار از في الكثير

من دراسات الشخصية وديناميات الجماعة والتنشئة االجتماعية وفي الكثير من المجاالت التطبيقية

مثل التربية والصحافة وتنمية المجتمع والدعاية والتجارة ومختمف ميادين الحياة ( ابو جادو:0988،
.)007

فاالتجاىات تعمل عمى مساعدة الفرد في اتخاذ الق اررات بطريقة سميمة في اموره العامة والخاصة،
وذلك عن طريق تعزيز االتجاىات وجعميا ايجابية تخدم الفرد والمجتمع .ومن ىنا كانت دراسة

االتجاىات نحو اليجرة عنصر اساسي في تفسير السموك الحالي والتنبؤ بالسموك المستقبمي لمفرد

ولمجماعة ايضا(عوض ،0988،ص.)08

كما انو بمعرفة االتجاىات السمبية نحو اليجرة المعيقة لمتطور االجتماعي تتطمب من

المختصين بناء برامج توعية وارشادية نافعو ذات قيمو تعمل عمى تقويم ىذه االتجاىات نحو
اليجرة.

حدود البحث  :يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة بغداد وجامعة السميمانية من الدراسة الصباحية
ولمعام الدراسي-0206

اىداف البحث:

 0207ومن الذكور واالناث لمتخصصين العممي واالنساني.

 -2تعرف اتجاىات الشباب الجامعي نحو اليجرة.

 -7تعرف الفروق في االتجاه نحو اليجرة عند طمبة جامعة بغداد وجامعة السميمانية.

تحديد المصطمحات

اوال /االتجاىات:

 -2يعرفو برجاردس:
االتجاه ىو :ميل الفرد الذي ينمو سموكو تجاه بعض عناصر البيئة او بعيدا عنيا متأثر في ذلك
بالمعايير الموجبة والسالبة تبعا لقربة من ىذه او بعده عنيا .وىو يشير بذلك الى مستويين لمتأىب

ىما :ان يكون لحظيا او قد يكون ذا امد بعيد (العديمي.)033: 0999،

 -7يعرفو بروفمد :

االتجاه ىو رد فعل وجداني ايجابي او سمبي نحو موضوع مادي او مجرد او نحو قضية مثيرة
لمجدل ( درويش.)92: ،0225،
 -8تعريف ىربرت سبنسر:

وىو الوصول الى االحكام الصحيحة في المسائل المثيرة لمجدل يعتمد الى حد كبير عمى االتجاه

الذي يصغي الى ىذا الجدل او يشارك فيو (العابدين .)92: 0225،
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 -9ابو جادو:
االتجاه عبارة عن حالة من االستعداد او التييؤ النفسي تنتظم من خالل خبرة الشخص  ،وتمارس
تأثي ار توجيييا وديناميكيا عمى استجابة الفرد لكل المواضيع والمواقف المرتبطة بيذه االستجابة (ابو

جادو .)092 :0227،

 -:ثورستون:

عرف االتجاه عمى انو درجة الشعور االيجابي او السمبي المرتبط ببعض المواضيع السيكولوجية

(رمز ،نداء ،قضية ،شخص ،مؤسسة ،فكرة ،الخ )( دويدار)052 :0229،

; -تعريف الدسوقي:

انو نزعات استجابية نحو الناس واالشياء واالحداث والنظم اما ايجابيا او سمبيا او ضد موضوع ما

( مصطفى.)020 :0229 ،

اما التعريف النظري لمباحثتين ىو  :استعداد او نزعة لالستجابة بشكل سمبي او ايجابي ازاء
المثيرات وىذا قد يكون وقتيا او مستمر اي يتكون من خالل تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش فييا
وما يمر بو من خبرات ومواقف طوال حياتو.

اما التعريف االجرائي :الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب نتيجة استجابتو عمى فقرات

االستبيان.

ثانيا /اليجرة:
تعددت تعاريف اليجرة حسب ما تتضمنو من ابعاد ،وفيما يمي بعض التعاريف:

-2

عبد الرسول عمى الموسى:

-0

يعرف اليجرة بانيا تغيير محل االقامة بصورة دائمة او دونما عالقة كبيرة بمسافة حركة

االنتقال( .الموسى )0980:07،

-8

 -منظمة االمم المتحدة :

اليجرة بأنيا النقمة الدائمة او االنتقال الدائم الى مكان يبعد عن الموطن االصمي بعدا كافيا (غانم

)0220: 072،

 -8عرفيا محمد عاطف غيث:
ىي االنتقال الفيزيائي لمفرد او جماعو من منطقو الى اخرى او من قرية الى مدينو بقصد تغيير

دائم نسبيا لمكان اإلقامة (عبد النور .)0204: 06،

اما التعريف النظري لميجرة فيي ان اليجرة عممية انتقال الفرد من موطنو االصمي الى بمد اخر

لمدة طويمو وذلك ألسباب اما نفسية او اجتماعية او اقتصادية او بيئية  ..الخ .

اما التعريف االجرائي  :الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب عمى المقياس ككل.
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الفصل الثاني /االطار النظري:
إن الفرد مجبر عمى التعامل مع مختمف مواقف التيديدات ،والمخاطر التي يتعرض ليا في

حياتو والعمل عمى

مواجيتيا او تجاوزىا ،فيو يتعرض لخبرات عديده يكتسب من خالليا طرائق

مختمفة لمتعامل مع ىذه المواقف اذا يظير ذلك من خالل االستجابة التي يتخذىا ازاء موقف معين
بنفس الطريقة اذا ما تكرر مرة اخرى ،بمعنى ان االستجابة تكون نفسيا ،ما يدل عمى انيا ثابتو
نسبيا وىذا ما يسمى باالتجاه ،فمكل منا اتجاىات توجو سموكو في مواقف معينو سواء كانت

المواقف متصمة بأمور دينو او عممو او طرق تعاممو مع الناس او نشاطو او نظرتو الى فرد او
مؤسسو او جماعو من الناس ...

فاالتجاىات تعتبر من اىم نواتج عممية التنشئة االجتماعية؛ ألنيا تعتبر محددات موجيو وضابطة

ومنظمة لمسموك االجتماعي.

النظريات المفسرة لتكوين االتجاىات:
ىناك عدة نظريات تفسر تكوين االتجاىات ،وتتمثل ابرزىا فيما يمي:

 – 2نظرية التحميل النفسي:

تؤكد ىذه النظرية ان التجاىات الفرد دو ار حيويا في تكوين االنا ،حيث تمر االنا بمراحل مختمفة

ومتغيرة من النمو منذ الطفولة ،متأثرة في ذلك بمحصمة االتجاىات التي يكونيا الفرد نتيجة لخفض
او عدم خفض توتراتو ،الناشئة عن الصراع الداخمي بين متطمبات اليو الغريزية وبين االعراف

والمعايير والقيم االجتماعية ،اذ يتكون اتجاه ايجابي نحو االشياء التي اعاقت او منعت خفض

التوتر ،وحسب ىذه النظرية يمكن ان تتغير اتجاىات الفرد بدراسة ميكانيزمات الدفاع لديو ،وذلك
عن طريق اخضاع الفرد لمتحميل النفسي ،وان االتجاه يتكون عن طريق عممية تقدير او موازنة بين

كل من السمبيات وااليجابيات او بين صور التأييد والمعارضة لألشياء او افراد او مواضيع معينة،

ثم اختيار احسن البدائل بعد ذلك ،وبالتالي ان االفراد يسعون دائما نحو الكسب ،وبذلك فان

االتجاىات تحقق االشباع والرضا وان تعمل االسرة وجماعة المعب ،ووسائل االعالم في تكوين

االتجاىات من خالل ما تقدمو من مواقف اجتماعية وما ترويو من قصص وحكايات
(وحيد،0220،ص. )50
 -7النظرية السموكية :

االتجاىات بالنسبة ليذه النظرية عبارة عن عادات متعممة من البيئة وفق قوانين االرتباط

واشباع الحاجات ،فاالتجاه استجابة او استعداد مكتسب متعمم ،ويمكن تكوينو ،او تعديمو باستخدام
التعزيز المفظي .كما اكدت ىذه النظرية في تغيير االتجاىات عمى اشكال المثيرات الخاصة

باالتصال الذي يعتبر من بين اىم العوامل التي تؤدي الى ذلك ،مع االخذ بعين االعتبار خصائص
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المرسل ،المستمع ،ومحتوى موضوع االتصال ،وتفترض ايضا ان السموك االجتماعي يمكن ان
يفيم من خالل تحميل المثيرات واالستجابات وانواع الثواب والعقاب المرتبطة باستجابات معينة
تتمثل ىذه النظرية في االساس الدافعي لالتجاه ىو بمثابة فيم ومقاومة تغير االتجاىات كما ان

العوامل الموقفية واالتصالية والموجية نحو تغيير االتجاىات ،ليا تأثيرات مختمفة متوقفة عمى
االساس الدافعي لالتجاىات ،فمن خالل تعبير الفرد عن ذاتو باالتجاىات ،فانو يستمد االشباع
عندما تكون ىذه االتجاىات متسقة مع مفيومو عن ذاتو وقيمو الشخصية وقد تعمل االتجاىات

عمى حماية الشخص من االعتراف بحقائق سارة عن ذاتو  ،او عن الحقائق المؤلمة عن بيئتو

(الطواب  ،0227ص.)000

وتقوم ىذه النظرية عمى مساعدة الفرد عمى اعادة تنظيم معموماتو حول موضوع االتجاه ،واعادة

تنظيم البنى المعرفية المرتبطة بو في ضوء المعمومات والبيانات المستجدة حول موضوع االتجاه
(دويدار ،0229 ،ص.)069

النظريات التي فسرت اليجرة :
تنازع تفسير ظاىرة اليجرة عدة اتجاىات ،وتوضح متابعة النظريات المفسرة لميجرة غمبة تخصص

المنظرين والمفسرين عمى تفسيرىم ،كالمتخصص في الجغرافيا او في االقتصاد لو في عمم
االجتماع او عمم النفس  ..الخ ولذلك فثمة اتجاىات نظرية محددة في تفسير ظاىرة اليجرة وفيما

يمي بعض االتجاىات النظرية:

أ – النظرية الثقافية:

يرى انصار ىذا االتجاه ان الثقافة الخاصة بالمجتمع ىي المسؤولة الى حد كبير عن الميل العام

لميجرة داخل الجماعة ،رغم ان التفاصيل المضبوطة عن مصدر اليجرة وسرعة او بطء فيضيا قد
يتأثر بعوامل اقتصادية معينو فانتقال الناس وتحركاتيم وىجرتيم داخل او خارج حدود المجتمع انما

يحدث المتزاج الثقافات والدوافع االقتصادية .

ب -نظرية التنظيم االجتماعي :

تفسر ىذه النظرية ان كل مجتمع يمر بمرحمة من التغيير االجتماعي يوضحيا اختالف وضع
المجتمع ونظامو االجتماعي في فترتين مختمفتين ،وذلك بالنسبة الى التغييرات في كل من انساقو

الثالثة (النسق الثقافي واالجتماعي ،والشخصي) وفي ىذه العممية تأخذ اليجرة دورىا الرئيسي وىو
حفظ التوازن الديناميكي لمنظام االجتماعي لكل من المنطقة االصمية والمنطقة المياجر الييا وكذا

بالقيم الثقافية واىداف المياجرين ومعاييرىم ىذا التفسير ال يركز عمى تفسير واحد اليجرة كما انو

ال يركز عمى عوامل الطرد فقط بل ينظر الى اليجرة والمياجرين نظرة متكاممة .
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فيي تنظر الى المياجرين بانيم حمقة وصل تربط بين المجتمع االصمي والمجتمع الذي يياجرون

اليو ،وان الظروف السائدة في كال المجتمعين تمقي بأكثرىا عمى اليجرة والمياجر ،وتحدد قرار
اليجرة ،واتجاىيا ومدتيا وعوائدىا ...الخ .فالتفسير االجتماعي يركز عمى العوامل االجتماعية

لميجرة ولذلك فثمة نظريات عديدة.

ج -نظرية خصائص المركز االجتماعي:
ترى ىذه النظرية ان السموك اليجري او الميل نحو اليجرة يختمف اختالفا واضحا عمى اساس
المركز الطبقي وقد بذلت مجيودات رائدة لتصنيف التباين في الميل نحو اليجرة بين االفراد ومنيا

الدراسات التي اثبتت ان العمر يعتبر اكثر خصائص المركز االجتماعي تأثي ار في تحديد الميل نحو
اليجرة في حين اوضحت دراسات اخرى ان الحالة التعميمية تعتبر اكثر خصائص المركز

االجتماعي تأثي ار في السموك اليجري ،وكذلك الوضع الميني .اما اكثر الدراسات الحالية ليذه
النظرية تدور حول المدى الذي ارتبط بو اختالف مسافة اليجرة بالخصائص الديمغرافية
واالجتماعية لممياجر فقد ثبت مثال ان االثار السمبية لممسافة عل الميل نحو اليجرة تتناقض بتأثير

المركز الوظيفي او الميني ،اي ان المسافة ليس ليا تأثير بالنسبة لممياجرين الذين يشغمون وظائف
تخصصية ماىرة .وىكذا اصبح البعض يفسر حجم اليجرة واتجاىيا ودوافعيا في ضوء خصائص

المركز (غانم  ،0220،ص.)03،34

من الواضح انو ليس ثمة اتفاق عمى نظرية واحدة في تفسير اليجرة والزالت مختمف النظريات
تواجو جوانب قصور واضحة ،فالنظرية االقتصادية والجغرافية تقدم تفسيرات حتمية لظاىرة اليجرة
ومعروف ان التفسير الحتمي معيب لتجاىمو الكثير من العوامل المؤثرة في اليجرة وتركيزه عمى

عامل واحد اما النظريات االجتماعية فإنيا مازالت في طور التكوين وليس ثمة وضوح حقيقي ليا.

الدراسات السابقة

-2دراسة مسعود طفطاف (:)2>=:

-عنوان الدراسة :اثر اليجرة الخارجية عمى التماسك االسري.

 اىداف الدراسة :ىد فت ىذه الرسالة الى الكشف عن الجوانب السمبية لميجرة الخارجية فيالمجال العائمي من خالل دراسة اثرىا عمى العالقة الزوجية ،تربية االبناء ،تفكك االسرة عن

المجتمع ،التفكك االسري بمختمف صوره.

عينة الدراسة :بمغت عينة الدراسة  700أسرة تم اختيارىا من قسنطينة التي تتركز عمى أسر

المياجرين.

ادوات الدراسة :من االدوات الدراسة التي اعتمدت عمييا الدراسة ما يمي:
 -استمارة عن أثر اليجرة الخارجية عمى التماسك األسري من إعداد الباحث.
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 -استمارة دراسة الحاالت.

 اختبار لمقياس الصحة النفسية من إعداد محمد عماد الدين إسماعيل والمواء عبد الحميد مرسى.نتائج الدراسة :من أىم ما توصمت إليو الدراسة ما يمي:

 -2ادت اليجرة الخارجية إلى التفكك األسري في الجوانب الوطنية و البنائية في أشكاليا المختمفة.

 -7أدت اليجرة الخارجية إلى تفكك أسري جزئي حيث أن أغمب أسر المياجرين تشعر بمشاكل
عامة ناجمة عن اليجرة ،و مشاكل عمى العالقات الزوجية ،و مشاجرات مختمفة الدرجات لتصل
إلى الصراعات و التوترات.

 -8أدت اليجرة الخارجية إلى تفكك أسري كمي في أسر المياجرين ،اذ أن اإلىمال الكمي

والطالق قد بمغ  %20من مجموع العينة (طفطاف.) 53: 0985،

 -7دراسة احمية عبد السالم (>=>)2

عنوان الدراسة  :العالقة بين العودة من الميجر والتوافق الميني.

اىداف الدراسة :

 -2معرفة ما اذا كانت ىناك فروق في التوافق بين العمال العائدين من الميجر حسب والعمال
غير المياجرين اي المستقرين في الوطن .
-8

معرفة ما اذا كانت ىناك فروق في التوافق الميني بين العمال العائدين من الميجر حسب

االختالف في متغيرين مدة اليجرة وفترة االستقرار بعد العودة من الميجر .

عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من  082عامال صناعيا يعممون بشركة الحديد والصمب ،تم اختيارىم بطريقة

عشوائية طبقية ،وتنقسم العينة .

ادوات الدراسة  :اعتمدت ىذه الدراسة عمى:
-0

مقياس الرضا عن العمل من اعداد جماعة من أساتذة جامعة منيسوتا( .)0960

-0

استبيان مستوى الطموح من اعداد الدكتور احمد عزت راجح.

-3

استبيان التاريخ الميني من اعداد الدكتور احمد عزت راجح.

نتائج الدراسة  :توصمت الدراسة الى ما يمي:

-0ىناك فروق جوىرية في التوافق الميني بين العمال العائدين من الميجر المياجرين ،وىذا
لصالح العائدين من الميجر.

 -0ال توجد فروق جوىرية في التوافق الميني ببعديو بين فئة العائدين من الميجر ذات مدة اليجرة
الطويمة  ،والفئة االخرى ذات مدة اليجرة القصيرة .
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 -3ليس ىناك اختالف في ارتباط بعدي التوافق الميني من حيث الوجية والشدة بين فئتي العائدين
من الميجر باختالف مدة االستقرار بعد العودة من الميجر ( عبد السالم احمد .)40: 0989،

 -8دراسة مصطفى(:)7002
عنوان الدراسة :

االغتراب النفسي وعالقتو باالتجاىات نحو اليجرة لدى الشباب الكردي (دراسة ميدانيو في مدينة
اربيل بالعراق )

اىداف الدراسة :
استيدفت الدراسة التعرف عمى مستويات االغتراب النفسي لدى الشباب الكردي ،وكذلك التعرف
عمى طبيعة اتجاىاتيم نحو اليجرة خارج البالد ،ومن ثم العالقة بين االغتراب النفسي واالتجاىات

نحو اليجرة لدى الشباب.

عينة الدراسة:

تألفت عينة الدراسة من  332شابا داخل مدينة اربيل ،ومن كال الجنسين والمحصورة اعمارىم بين
 08و  32سنة ومن العاممين والعاطمين ،ومستويات مختمفة من التحصيل الدراسي ،ومن

المتزوجين والعزاب معا.

ادوات الدراسة :

 -0مقياس االغتراب النفسي من اعداد الباحث نفسو .

 -0مقياس االتجاىات نحو اليجرة من اعداد الباحث كذلك.
نتائج الدراسة :

 -0يعاني الشباب الكورد من مستويات منخفضة من االغتراب النفسي.
 -0توجد عالقة طردية ودالة لدى الشباب الكردي بين االغتراب النفسي واالتجاىات نحو اليجرة
اي (مصطفى.)00: 0220،

الفصـــــل الثالث /منــــــيجية البــــــــحث واجراءاتو:
يتضمن الفصل عرض االجراءات التي اتبعت في البحث الحالي الكفيمة بتحقيق أىدافو بدأ
من تحديد مجتمع البحث وعينة وطريقة اختيارىا وتحديد خطوات اعداد اداة البحث فضالً عن اىم
الوسائل االحصائية المستعممة في تحميل البيانات.

اوالً -:مجتمع البحث يتكون من الكميات العممية واالجتماعية التابعة الى جامعتي بغداد
والسميمانية .يبمغ مجموع الكميات في الجامعتين ( )43كمية ،منيا ( )03كمية انسانية و ( )02كمية

عممية ويمغ عدد الطمبة الموجدين في ىذه الكميات ( )68740منيم ( )9563ذكور و () 00754

اناث والجدول ( )0يوضح ذلك.

جـــــــــــــــدول ()2
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يبين مجتمع البحث
الكليات االنسانية
04

الكليات العلمية
02

ذكور
9654

اناث
40763

ثــــــانياً /عيــنـــة البــــــحث:

بمغت عينة البحث ( )022طالب وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من الكميات التابعة
لجامعة بغداد والسميمانية اذ تم اختيار ( )4كميات عممية و ( )4كميات انسانية .والجدول ()0

يوضح ذلك.

جـــــــــــــــدول ()7

يبين عينة البحث
ت

اسم الكلية

التخصص

4
0
4
3
6
5
7
8

كلية القانون (جامعة السليمانية)
كلية اللغات (جامعة السليمانية)
طب عام (جامعة السليمانية)
طب اسنان (جامعة السليمانية)
تربية بنات (جامعة بغداد)
كلية االعالم (جامعة بغداد)
هندسة الخوارزمي (جامعة بغداد)
علوم مختلطة (جامعة بغداد)

انساني
انساني
علمي
علمي
انساني
انساني
علمي
علمي

الجنس
ذكور
40
40
40
40
40
40
40
40

اناث
44
44
44
44
44
44
44
44

المجموع
06
06
06
06
06
06
06
06

ثــــــالـــثاً /اداة البـــحث:

اعداد مقياس االتجاىات نحو اليجرة بعد ان حدد التعريف الخاص لمفيوم االتجاه جمعت فقرات

المقياس وصنفت وفق الخطوات االتية-:

التـــخطيط لممقياس-:

لغرض اعداد فقرات مالئمة لقياس االتجاىات نحو اليجرة قامت الباحثتان بخطوات عدة-:
 -2اجراء استبانة استطالعية عمى عينة من طمبة الجامعة اختبروا عشوائياً من مجتمع البحث
االصمي الغرض منيا معرفة اتجاىيم نحو اليجرة ،بعد تعريفيم بالمفيوم.

 -7االطالع عمى عدد من المقاييس والدراسات السابقة.

 -8صاغت الباحثتان عدد من الفقرات وفق خبرتيا الذاتية.

بعد تحميل استجابات العينة في الدراسة االستطالعية ومراجعة االدبيات السابقة تم الحصول عمى

( )04فقرة .أعيدت صياغتيا بما يالئم تحقيق اىداف البحث.
الصــــــــــــدق الظــــــاىري-:

الصدق ىو الخاصية السيكومترية التي تكشف عن مدى تأدية المقياس لمغرض الذي اعد من اجمو

;<9
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وقد تم الحصول عمى الصدق الظاىري من خالل عرض المقياس بصورتو االولية ،ممحق (،)0
عمى مجموعة من المحكمين في التربية وعمم النفس ،ممحق (، )0لمحكم عمى مدى صالحية

الفقرات عند قياسيا التجاىات اليجرة.

حممت اجابات المحكمين ،وعدت كل فقرة صادقة اخر حصمنا عمى نسبة اتفاق ( )%82فما فوق،

وفي ضوء ىذا المحك تم قبول جميع الفقرات بعد ان عدلت بعض الفقرات من قبل االساتذة
المحكمين .وبيذا االجراء ظل المقياس يتكون من ( )04فقرة.

التطبيق االستطالعي-:

من اجل التث بت من وضوح فقرات المقياس وتعميماتو تم اجراء تطبيق استطالعي عمى عينة من

الطمبة اختبروا عشوائياً من مجتمع البحث وبعد االنتياء من التطبيق االستطالعية ومراجعة

االستجابات اتضح ان فقرات المقياس واضحة عند الطمبة وبيذا االجراء اصبح المقياس جاى از

لمتطبيق عمى عينة التحميل االحصائي.
تصــــحيح المقياس-:

صححت الدرجات عمى اساس ( )04فقرة بعد ان اعطيت اوزاناً تراوحت بين ( )0-5لمفقرات

االيجابية وعكسيا لمفقرات السمبية وتقابميا خمسة بدائل (موافق دائماً ،موافق كثي اًر ،موافق بدرجة
متوسطة ،موافق قميالً ،ال اوافق) .وعميو فان درجات المقياس تتراوح بين (.)002-04

التحميل االحصائي لمقياس االتجاه نحو اليجرة

القـــوة التــــمييزية لمفقـــــرات

رتبت الدرجات الكمية التي حصل عمييا الطمبة من استجاباتيم ترتيبياً تنازلياً من اعمى درجة الى
ادنى درجة ثم اختيار  %07من االستمارات الحاصمة عمى اعمى درجة ومثميا من االستمارات

الحاصمة عمى ادنى درجة من مجموع ( )422طالب وطالبة يمثمون عينة التحميل االحصائي

والذين اختيروا من مجتمع البحث االصمي بواقع ( )022ذكور و ( )022اناث وبيذا اصبح

المجموع ( )006استمارة لممجموعتين العميا والدنيا .استخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
لكل فقرة من المجموعتين العميا والدنيا .وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين تبين ان جميع

الفقرات مميزة باستثناء الفقرات ( )04 ،00 ،9 ،5غير مميزة الن قيمتيا الثابتة المحسوبة اصغر
من الجدولية  0.96عند مستوى داللة ( )2.25درجة وتم ( )004وجدول ( )3يوضح ذلك.
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جدول ()8

جدول القوة التميزية لفقرات مقياس االتجاىات نحو اليجرة
المجموعة العليا
ت
4
0
4
3
6
5
7
8
9
42
44
40
44
43
46
45
47
48
49
02
04
00
04
03

الوسط
الحسابي
05464
05626
05640
25429
4544
4586
05447
05327
0548
4586
3504
45899
05848
05472
45939
05939
05975
05974
05949
45225
05787
05055
05866
45899

االنحراف المعياري
25995
45245
25946
25894
45427
25879
25792
25888
45492
45238
25985
25766
25947
45228
25746
25848
25857
25775
25838
25795
25990
25862
25960
25766

المجموعة الدنيا
االنحراف
الوسط الحسابي
المعياري
25744
45808
25553
45767
25594
45838
25748
45864
45060
4546
25578
45808
25722
45754
25573
45823
45447
0554
45024
4560
45487
4584
25598
45876
25477
45868
25589
45808
25575
45844
25985
05046
25746
45850
25784
05242
25702
45955
25772
45955
25755
45974
25736
45940
25767
45974
25598
45876

القيمة
التائيةالمحسوبة

القيمة

95676
425350
95944
55843
25923
045267
65444
95444
45360
05472
05484
25496
435694
55883
05439
95758
475284
435899
465259
455475
445499
65278
405392
25496

دالة
دالة
دالة
دالة
غير دالة
دالة
دالة
دالة
غير دالة
دالة
دالة
غير دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
غير دالة

عالقــــــــة الفقرة بالـــدرجة الكمـــية لممقياس:
لتحقيق ذلك استعممت ( )022استمارة من استمارات عينة التحميل االحصائي .وبعد ذلك استعمل
معامل ارتباط برسون لحساب العالقة االرتباطية بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة

الكمية .واظيرت المعالجات االحصائية ان جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة ()2.25
ودرجة حرية ( )98والجدول ال ـ ( )4يوضح ذلك.

جـــــــــــــــدول ( )9يبين معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية ودرجة كل فقرة لممقياس
ت
4
0
4
3
6
5
7
8
9
42

معامل االرتباط
25433
25483
25330
25344
25487
25620
25497
25455
25334
25098

ت
44
40
44
43
46
45
47
48
49
02

القيمة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

=<9

معامل االرتباط
25442
25320
25427
25644
25086
25363
25427
25444
25455
25327

القيمة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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الثـــــــــــبـــات-:
تم استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية اذ تم تجزئة المقياس الى فقرات زوجية واخرى فردية ،

بعد ان تم سحب ( )022استمارة من استمارات عينة التحميل االحصائي عشوائياً ،اذ تم حساب

معامل االرتباط لكل من نصفي المقياس ،اذ وبمغ معامل االرتباط ( )2.737درجة وبعد ان تم
التصحيح بمعادلة سبيرمان اصبحت قيمتو ( )2.84درجة وبذلك يعد ثبات المقياس مقبوالً.

الصيـــغة النيائية لممقياس -:

اصبح المقياس بصورتو النيائية مؤلفاً من ( )02فقرة ذات تدرج خماسي وقد حددت درجات
المقياس بين ( )022-02درجة وبوسط فرضي .62

الوسائــــــــــل االحـــصائية-:

استعانت الباحثتان بالحقيبة ( )Spssلتحميل البيانات سواء في بناء المقياس او تحميل البيانات

النيائية .وقد استعممت

 -2االختبار النائي لعينة واحدة.
 -7معامل ارتباط بيرسون.

 -8االختبار التاني لعينتين مستقمتين.
 -9تحميل التباين الثنائي.

الفصل الرابع/عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:
يتضمن الفصل عرض النتائج التي توصمت الييا الباحثتان وفق االىداف التي وضعت ،وتم
تفسيرىا ومناقشتيا في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة ،ومن ثم الخروج بمجموعة من

التوصيات والمقترحات.

اليدف االول :تعرف اتجاىات الطمبة الجامعتين نحو اليجرة .
تحقيقاً ليدف البحث االول تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث والتي تبمغ ( )022طالب

وطالبة .تم استخراج الوسط الحسابي لعينة البحث اذ بمغ ( )73.302درجة وبانحراف معياري قدره

( )04.778درجة .وعند موازنة المتوسط الحسابي مع الوسط الغرضي لممقياس والذي بمغ ()62
درجة باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة .اذ اظيرت المعالجات االحصائية ان القيمة التائية

المحسوبة ىي ( )00.758عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ( )098وعند مقارنتيا بالقيمة
الجدولية ( )0.96اتضح ان التائية المحسوبة اكبر من الجدولية وىذا يدل عمى الداللة وانو طمبة

الجامعة لدييم اتجاىات ايجابية نحو اليجرة .وجدول ( )5يوضح ذلك
جـــــــــــــــدول ():
عدد العينة
022

الوسط الحسابي
745402

االنحراف المعياري
435778

><9

الوسط الفرضي
52

التائية المحسوبة
405768

الجدولية
4595
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وتعزو الباحثتان ذلك الى ان الظروف االمنية البيئية التي تعكسيا االوضاع السياسية التي

يمر بيا بمدنا العزيز ليا دور كبير في ىجرة الطمبة الى الخارج لمبحث عن االمان والعمل بعيداً عن

المنازعات االجتماعية والثقافية والتي اثرت سمباً عمى المجتمع عامة والشباب بشكل خاص الن بيم
حاجة الى استقرار نفسي لكي يعيشوا حياة مستقرة يستطيعون خالليا تحقيق احالميم االكاديمية

والعاطفية .وقد اتفقت قيمة البحث الحالي مع (دراسة معقود .)0985

اليدف الثاني :تعرف الفروق في االتجاىات نحو اليجرة عند طمبة جامعة بغداد وطمبة جامعة
السميمانية.

تحقيقا ليدف البحث تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث والتي بمغت ( )022طالب وطالبة منيم

( )022من طمبة جامعة بغداد و( )022من طمبة جامعة السميمانية.

عولجت البيانات احصائياً باستعمال االختبار الثاني لعينتين مستقمتين اظيرت النتائج ان المتوسط

الحسابي لطمبة جامعة بغداد بمغ ( )85.63درجة وبانحراف معياري ( )02.20درجة .في حين بمغ
المتوسط الحسابي لطمبة سيممانية ( )80.44درجة وبانحراف معياري ( )00.88درجة وان القيمة

الثانية المحسوبة ( )3.23درجة وىي اكبر من القيمة الجدولية ( )0.96عند مستوى داللة ()2.25
ودرجة حرية ( )098وىذا يشير الى وجود فروق ذات داللة معنوية في اتجاىات الطمبة نحو اليجرة

ولصالح طمبة جامعة بغداد ،بانيم اكثر ايجابية نحو اليجرة من طمبة جامعة سميمانية .وجدول ()6

يوضح ذلك.

جـــــــــــــــدول (;)

يبين االختبار الثاني لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى الفروق في اتجاىات الطمبة نحو اليجرة
الطلبة
جامعة بغداد
جامعة سليمانية

العدد
422
422

المتوسط الحسابي
86554
80533

االنحراف المعياري
42520
40588

القيمة الثابتة
4524

الداللة
دالة عند
2526

وتعزو الباحثتان ذلك لألثار السمبية التي تركتيا الحروب التي مرت عمى قطرنا العزيز والتي
مازالت مستمرة سواء كانت حرب سياسية بين من يحكم البمد او حربا اقتصادية ثقافية .ىذه كمو

مؤثر تأثي اًر مباش اًر عمى نفسية الفرد وتجعمو يفكر باالبتعاد عن كل ىذا عن طريق اليجرة الى خارج

البالد .واكثر فئات في المجتمع تعاني من ىذا ىم الشباب وخصوصاً طمبة جامعة بغداد .الن
العاصمة بغداد تحتضن كل النزاعات والتي يكون مردودىا سمبيا بالطبع .وتختمف نتائج البحث

الحالي مع نتائج دراسة مصطفى ( )0220اذا اظيرت نتائج الدراسة يوسف ان الشباب الكردي
اتجاىاتو ايجابية نحو اليجرة عمى عكس نتائج البحث الحالي.
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المقترحات:
 .0اجراء دراسة مماثمة تيدف التعرف عمى اثر ىجرة الشباب العراقي عمى المجتمع المياجر الييا

(الدول الغربية ) .

 .0اجراء دراسة تيدف التعرف عمى اثر المجتمعات الغربية عمى الشباب العراقي المياجر الييا.

التوصيات:

 .0عقد ندوة وطنية لدراسة ظاىرة اليجرة غير الشرعية لبحث وايجاد سبل مناسبة لمحد منيا.

 .0تفعيل دور االعالم لكونو االداة المحركة لممشاعر والروح والقيم الوطنية مما يتطمب منو تناول
ىذه القضية بصورة ايجابية وابراز خطواتيا وتوعية الشباب من مغبة الوقوع في مصيدة اليجرة غير

الشرعية.

 .3ايجاد حمول لمبطالة وتوفير فرص العمل لمشباب لمتخمي عن فكرة اليجرة الى الخارج.

المصــــــادر:

 .0ابو جادو ،صالح محمد عمي (  :)0998سيكولوجية التنشئة االجتماعية  ،دار الميسرة لمنشر
والتوزيع  ،االردن ،الطبعة االولى .

 :) 0227( ______________ .0سيكولوجية التنشئة االجتماعية  ،دار الميسرة لمنشر
والتوزيع ،االردن ،الطبعة السادسة.

 .3الييتي ،عبد الستار :)0205( ،االبعاد االقتصادية في ىجرة الكفاءات اسبابيا واثارىا ،موقع

المكتبة االسالمية

http//library.islamweb.net/newlibrary/display. .4

 .5القتبيوي ،سكينة )0205(،اسباب اليجرة وكيفية التغمب عمييا ،مصدر انترنيت،
htt:www.almrsal.com/post/20636

 .6درويش ،زين العابدين : )0225( ،عمم النفس االجتماعي ،دار الفكر العربي ،مصر .

 .7دويدار ،عبد الفتاح محمد ( : )0229عمم النفس االجتماعي اصولو ومبادئو ،دار المعرفة
الجامعية ،مصر.

 .8الطواب ،سيد محمود:)0227( ،عمم النفس االجتماعي ( الفرد في الجماعة )  ،دار المعرفة
الجامعية لمنشر والتوزيع  ،القاىرة.

 .9عاطف ،غيث: ) 0972 ( ،تطبيقات في عمم االجتماع  ،دار الكتب الجامعيو ،االسكندرية .

 .02عبد السالم ،احمد :) 0989( ،العالقة بين العودة والميجر والتوافق الميني ) ،رسالة
ماجستير في عمم النفس غير منشورة ،جامعة عين الشمس ،كمية االداب.
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 .00عزيز  ،عبد الرسول الموسى مكي محمد ( :)0980الخصائص االجتماعية واالقتصادية
لممياجرين الى الكويت ،وكالة المطبوعات ،الكويت .

 .00عوض ،عباس محمود ( :)0988عمم النفس االجتماعي ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع.
 .03غانم ،عبداهلل عبد الغني: )0220( ،المياجرون  ،دراسة انثربولوجية  ،المكتب الجامعي،

االسكندرية ،الطبعة الثانية .

 .04مرغمي ،زينب عبد الحفيظ  : )0220(،االتجاىات الممبسية لمشباب ،دار الفكر العربي ،ط0

 .05مسعود ،طفطاف :)0985( ،اثر اليجرة الخارجية عمى التماسك االسري  ،رسالة ماجستير في
عمم االجتماع االسري  ،جامعة قسنطينة  ،الجزائر.

 .06مصطفى ،يوسف حمو صالح  : )0229(،بحوث معاصرة في عمم النفس ،دار دجمة لمنشر
والتوزيع ،المممكة األردنية  ،الطبعة االولى.

 .07وحيد ،احمد عبد المطيف  : )0220(،عمم النفس االجتماعي ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع،

االردن ،ط،0عمان.
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