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Abstract: 

The aim of the study was to reveal the reality of young people in our Arab-Palestinian society 

from different cities and villages from the north of the country and its center; The aim was to 

reveal the relationship between future orientation and mental vigilance, expectations, 

planning, future aspirations and opportunities among young people in Arab society and the 

predictability of a future-oriented trend as a dependent variable through independent 

demographic variables such as gender, class, economic status, educational attainment and 

religiosity; This study applied to a random sample of 684 students from the last primary (6th), 

middle school (8th and 9th) secondary (11th and 12th). 

The researcher relied on the descriptive analytical and correlative approach Methods and 

appropriate statistical methods through (spss) and reached a set of results; We noticed from 

the results that the evaluation of phrases in "socials and the presence of friends in their lives 

and their sense of safety and good health" was high, particularly the feeling of security and to 

be healthy where they received the highest grades, With regard to active thinking and future 

plans, they also received the highest scores, and the implementation of the plans was 

somewhat lower than the mere thinking of making plans. 

We also conclude that students are always thinking about their future and can see themselves 

in several options, but they did not actually seem to be formally planning their future, and 

what distinguishes this study is that it is unique in using the active thinking hub and making 

plans about The future as the focus of the study has not appeared in Arab studies, including 

foreign ones. 

Just as the future prospects for young people lie in their level of educational attainment, the 

higher their aspirations, expectations, plans for the future and vice versa; With regard to the 

variable of the class, we note that all students at different age stages are planning, expecting, 

looking forward and future opportunities, but older student has higher expectations, future 

prospects and plans for future stability, job, profession and academic progress, and this study 

was also unique by using the class variable where there is no previous study that touched on 

him. 
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 اآلفاق المستقبلية من وجهة نظر أبناء الشبيبة العرب 

 

 منى أصالن  

 فلسطين  ،رام هللاكلية  ،ةالباحث

 ة خالد أبو عصب

 فلسطين، رام هللا كلية ،  أ.د.

 

 

 :الملخص

َومركزها؛   َهدفَت الدّراسةُ إلى الَكشِف َعن واقِع الشَّبيبِة في ُمجتِمعنا العَربي الفلسطيني ِمن ُمدُن َوقُرى ُمْختلفَة ِمن ِشمال الباِلد

الع َعن  الَكْشَف  الَهدَُف  الُمستقبليّة    القة َوكاَن  التَّطلُّعات  التَّْخطيط،  التّوقّعات،  العقليّة،  اليَْقظة  ِمن  َوكُّل  الُمستقبلي  ه  التّوجُّ بيَن 

ِه نْحَو الُمستَقبَل َكُمتَغَيّر تابِع ِمن ِخال لّة  ل الُمتغيّرات الُمستَقِ َوالفَُرص لَدَى الشَّبيبَة في الُمْجتَمع العَربي َوإمكانيّة التّنبّؤ بالتَّوجُّ

 الدّيموغرافيّة كالِجنس، الصَّف، الَوضع االْقتِصادي، التَّْحصيل الِعْلمي َودََرَجة التَّديُّن.

نَِت العيِّنةُ ِمن    والَمرَحلة الثّانوية.  االعداديةطالبًا َوطالبَة ِمن الَمراحل االبتدائيّة، الَمرحلة  684تكوَّ

َوتَوّصلَت  spss  ي التَّْحليلي االرتباطي، َواألَساليب اإلحصائيّة الُمناِسبَة َعن َطريق بَرنامجاعتمدَِت الباحثَةُ على الَمْنهجِ الَوْصف

باألَمان والّصحة  الباِحثة إلى َمْجموَعِة نَتائِج؛ منها أَنَّ تقيّيم الِعبارات في "االجتماعيات َوُوجود األَْصِدقاء في حياتِِهم وشعوِرِهم  

بالتَّْفكير النَِّشطالجيّدة" كانَت بِدََرج يتَعلَّق  بالنّسبِة  َوَوْضع الُخَطط الُمستقبليَّة نالَت أيًضا أَعلى الدَّرجات   ة ُمرتفعة، وما  ا  َوأَمَّ

د التَّْفكير بَِوضعِ الُخَطط، َوأنَّ الطُّالب دائِمي التّْفكير بُِمستقبِلهِ  أَْنفَسُهم في وَن  م ويَرلتَْنفيِذ الُخَطط كانَْت أدْنى نوًعا ما ِمن ُمجرَّ

ْسمي ِلُمستَْقبِلِهْم؛ َوما يميُّز هِذِه الدّراَسة أنَّها اْنفَ  فِْعِليًّا بالتَّْخطيط الرَّ يَْبدو  التَّْفكير َردَت باْستِْخدام ِمْحَور  ِعدَّة ِخيارات َولكْن لَْم 

راَسة لَْم تَظْ   َهر في الدِّراسات العَربيَّة َواألَْجنبيَّة. النَِّشط َوَوْضع الُخَطط َحْوَل الُمستَْقبَل َكِمْحَور للدِّ

م، توقّعاتُهم، اآلفاق الُمستَقبليّة التّي يَْصبو إلْيها الشبيبة تْكُمُن في ُمستوى تَحصيلهم الِعلمي، فَكُلّما ارتَفَع ارتفعَت معهُ تطلُّعاتُه

أيًضا تطلُّعات َوتوقُّعات عالية ِمن َحيث بِناء األُسرة الّسعيدة ُخَططُهم للمستقبِل والعْكس َصحيح؛ والُمالَحظ أَيًضا أنَّ للشَّبيبِة  

َولِكْن ِمَن الُمْمِكن أَْن يقَف عائِقًا ِمن َحيث   َواْمتاِلك البْيت الخاّص بِِهم، َوأَنَّ التّحصيَل ال يقُف َعقَبةً أَماَم تَطلُّعاتِِهم َوتوقُّعاتِِهم 

َل عائِقًا على تَطلُّعاتِِهم،    تخطيطاتِِهم فِْعليًّا ِلْلُمستَْقبل؛ ُخَطِطهم  َولِكن ما نَتََج َعن هِذِه الدّراسة أنَّ الَوْضع االْقتِصادي ُمْمكن أَْن يَُشّكِ

ا في نََظِر الشَّباب، فَكُلَّما كاَن الَوضُع االقْ  ْفَضل كانَت  أَ تِصادي  َوتوقُّعاتِهم ِللُمستقبل تِبعًا لَوْضِعِهم االْقتِصادي َويْلعُب دوًرا ُمهمًّ

  الُمستقبليّة أَْفَضل َوالعَْكس َصحيح  التّوقُّعات َواآلفاق

ه نحَو الُمستقبل  :  الكلمات المفتاحية الُخَطط الُمستقبليّة    –الفَُرص    –التَّطلُّعات الُمستقبليّة    –التّوقُّعات    –آفاق ُمستقبليّة    –التَّوجُّ

 .الشَّبيبَة  –اليَقَظة العَقليّة  –
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 المقدمة

عد ما يكوُن عن الثّبات واالستقرار، العدالة، الّرضا واإليمان بالمستقبل نتيجة للعَولمة َوما تبِعَها ِمن نظام عالُمنا اليوَم أب

إلى زعزعِة   أدَّت  التّي  الِجنسيّات  متعدّدة  على سيطرةِ الشركات  يعتمدُ  أزمات اقتصادّي  العالَم إلى  خاء والعَدالة وقادَت  الرَّ

جِز  اقتصاديّة وأدّت إلى انتِكاسات وزادْت ِمن البَطالة وأْضعَفَت الثّقة بيَن المواطنين وخاّصةً بيَن أبناِء الشَّبيبة فأُصيبوا بالع

العربيّة باألحداِث نتيجة التّرابط االقتصادي  َوعدَم الطمأنينة؛ وال سيّما في عالِمنا العربي، وكاَن من الّطبيعي أْن تناثر البلدان  

ة؛  التّكنولوجي وال سيما مع عالم الشباب الذّي أصبَح أَحد االتّجاهات الرئيسيّة التّي بَدأت تشقُّ طريقَها لَصقِل الّشخصية الّشبابيّ

ليم مع الُمستجدّات؛ وهذا ما يحتاُج إلى كثيٍر ِمن  إكسابِها الَمهارات والِخبرات العلميّة العَمليّة وتأهيِلها للُمستَقبل وتَكيُِّفها السَّ 

حداِث تَغيّيرات في الُمجتمعِ العَربي والذي يتحتَُّم عليِه بناَء ُمجتمعٍ يقوُم بالُمشاركِة في صنعِ القَرار تَّفهُّم ِمن قِبَل السُّلطِة إلال

لُمواطنة واألَمان واآلفاق المستقبليّة وحقوق الُمواطن وواجباتِه  َكما ويحتاُج إلى تربيٍة تُْسِهُم في بناِء الَوعي بكّل ما يتعلّق با

ان الُمتقدّمة  بمشاركتِه ومهاراتِه التّعليمية الثّقافية الُمستدامة؛ َوتجدُُر اإلشارة إلى أنَّ هنالَك هُّوة واِسعة ما بيَن الّشباب ِمن البُلد

ة َوَعدَم تَوفُّر الُخَطط والبَراِمج الكافية للتأهيِل والتَّنشئَة؛ إضافةً إلى أسباٍب داخليٍّة والبُلدان النّامية ألسباٍب تتَعلَُّق بالقُدُرات الماليّ

ائِمة،  تتعلَُّق بالَموروِث االْجتماعي التّقليدي َوتركيبة الُمجتمع والعائِلة َوُمستَوى االنفتاح االجتماعي وطبيعة النّظم السياسيّة الق

حيّة، تدَنّي الُمستَوى   فَكُلُّ تلَك الظُّروف تظافرتْ  جميعَها ِلتَِحدَّ ِمن قُدُرات الشَّباب َوتَزيدُ ِمن أْزماتِِه َكالبَطالة، سوء الِعناية الّصِ

 روف. الَمعيشي َونَقص َمراكز التَّوعية والتّرفيه ُمقارنةً بالشَّباب في الدَُّول الُمتقدّمة الذّين ال يُعانون غالبًا ِمن تِلَك الظُّ 

ر التّكنولوجي، شهدَ العالُم ثورة االتّصاالت وتغييرات كبيرة ودخوِل العالم إلى  وفي   العقدَين األخيرْين َوبَِسبَب التَّطوُّ

ُمتأثّرةً  الشَّباِب وأَصبَحت ُمزدوجةً ُمركَّبةً  تفاقََمت أزمةُ  َواجتماعيٍّة  اقتِصاديٍّة سياسيٍّة  ثقافيٍّة  العَولمة؛   العَْولمة كمْنظومٍة  ِمن 

باب،  الشَّباب في الدَُّول المتقدّمة زادَت رفاهيّتهم نسبةً للبُلدان الفقيرة؛ ففُتِحت بعُض هذِه التغيّيرات فُُرًصا جديدة مهّمة للشّ فَ 

الَخصائِص  بَوهُنالَك أيًضا الكثيَر ِمن َعدَم اليَقين، فَْضاًل َعن ِحرمان َوَمشقّات ال تُوَصف وبالُمقابل هُنالَك َعناصر داخليّة تتمثَُّل  

ا َشخصيًّا َو نفسيًّا إيجابيًّا لدى الّشاب إذا القَى الدَّْعم والتَّشجيع ِمن األَهل، األْصد قاء َوالمعلّمين  والسُّلوكيّات التّي تْنعكُس نُموًّ

 (.  Scales,2011ْزدهاِرِه.)الُمحاطين بِه َوالتَّجاِرب اإليجابيّة، فَهذا يساعدُهُ في بناِء شخصيّتِِه وحمايتِِه ِمن الَمخاطر َوتعزيز ا

تعتبُر مرحلةُ الّشباب ِمن أهّم الَمراِحل التّي يمرُّ بِها الفَردُ حيُث تبدأُ شخصيّتُهُ بالتّبلور ِمن حيث الَمهارات والَمعارف 

ِه الحّر؛ وتْشهدُ هذِه َوِمن ِخالل النُّضوج الِجسماني، العَقلي والعاُلقات االجتماعيّة التّي يستطيُع الَفرد صياَغتَها ضمَن اختيارِ 

تقبلِه، أَْقرانِه، الفَتْرة تغيُّرات هورمونيّه، جسديّة َوانفعاليّة؛ َوِمن ثمَّ َرْصد َمساٍر يَترُك أَثَرهُ في قَرارات َواْختِيارات الفَْرد ِلُمس

 ذلَك إلى تَحديِد ُمستقبِلِه ِمن َحيث الفََشل أَْو  عاُلقاتِه َمع الِجْنس اآلَخر، هُواياتِه واستخدامِه ِلَوسائِل االتّصال االجتِماعي َويمتدُّ 

االْنِحراف؛ أَْو  االْعتِدال  َكبيرة  النَّجاح،  بِطُموحاٍت  الُمستقبل  إلى  التَّطلُّع  َمْرحلة  بأنَّها  تَتلَّخُص  الّشباب   Kray,etفََمرحلةُ 

al,.2020 . 

ستقالليّة، َمشاِعر القَلَق والَخوف، َعدَم توفُّر الِخبرة وهنالك سمات ما يميّز هذِه الَمرحلة وهَي الَحماسة، الُجرأة، اال

الُمكتس بالَمعرفة  اإللمام  حولَهُ،  يدوُر  عّما  واالستفسار  الّسؤال  االستِْطالع  ُحّب  الَمصالح،  عن  َهة  المنَزَّ المثاليّة  بة  الكافِية، 

الدَّائم؛ َكما وتتميَُّز هِذهِ  تَتَِسمُّ بالحساسيّة  اجتماعيًّا واألَهّم تأكيد الذّات والنّْقد  نَِشَطة   الَمرحلة باليقظة العقليّة باْعتِبارها عمليّة 

ياق الخارجي االجتماعي َوالَوعي باإلمكانات الّشخصيّة ِمن ِخالل إدراك الدّيناميكيّة َوَعدَم االتّزان بيَن األَْبعاد الُمخْ  تَلفة  للّسِ

 (. Camody,2014،2018أهدافِه َوحّل ُمشكالته.) صالحات؛ الزغلول،قُدْرة على تغيّير الواقِع، تَْحديد  أكثرِليُصبَح 

هنالَك حاَجة ماّسة للّشباب إلى توزيعِ طاقاتِِه ِمن نَشاط، تَحقيق الذّات، ُمشاركة اجتماعيّة، الّشعور باالنتماِء َوالحاَجة  

 .إلى التّرفيه والترويج كالَمراكز الثَّقافيّة، دور السينما، َمسرح ونوادٍ 

 ما أنَّ هنالَك حاجة إلى ثقافٍة جنسيٍّة في َمرحلِة الُمراهقَة لحمايتِِه ِمن التَّشويش واالْنِحرافكَ 

ِسياسَ  تَنفيِذ القُدُرات القياديّة َوَصْقِلها ِللمواهب الواِعدَة َوِلذا نحتاُج إلى  ة  والحاَجة إلى بناِء شخصيّة قياديّة ِمن ِخالل 

ُز ثقةَ الشَّباب بأْنفِسِهم َوتوّجهِهم نَحَو المستقبل المْنشود. تربويّة َمقرونَة بِِخبْرة َوعمَ   ل ميداني تعّزِ

  مع افتقاِر مدارِسنا َوُمجتمِعنا آلليّات ومواِرد إلرشاد وتوجيه أبنائِنا للمستقبِل ِلُمواجهِة الصُّعوبات والتَّحديّات في َمناحي

بالغً  أثًرا  تترُك  التّحديّات  هذِه  المْختلفَة  تواصِلهم  الَحياة  األُسري،  األكاديمي،  مشوارِهم  بدايِة  في  سيّما  وال  أبنائِنا  على  ا 

واصل االْجتماعي، ضغوطاتِهم النَّفسيّة والَمرحلة الجديّة التّي تحِمُل في طيّاتِها تَحديّات َجديدة ُمرّكبة َكالحاجة إلى السَّكن، التّ 

 واج والتَّعبير بلغٍة غير لُغة األُم وخاّصةً في الجامعات والتأقلم فيها. االْجتماعي، التّعليم األكاديمي، الِمهنة، العَمل والزَّ 
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ف على االتّجاهات والتّطلّعات المستقبليّة في مناحي الَحياة  وبِناًء على ما سبَق فَإن َهدَف هذِه الدّراسة الحاليّة هو التعرُّ

 اإلسرائيلي. الُمختلفة ألبناِء الشَّبيبة العَربيّة في المجتمع العربي 

 

 اإلطار النظري 

 التّعريف اصطالحيًّا: 

ر ذا تيًّا؛ اآلفاق الُمستقبلية: هي الّصورة التّي يمتلكُها األفرادٌ حوَل ُمستقبلِهم َكما يتمثَُّل لُهم هذا المستقبل بشكٍل واعٍ وُمقرَّ

والتّوّجه   لحياتِه  َمعنى  وتُعطي  هاّمة،  حياة  مناحٍ  تَحوي  والتّي  الشخصيّة  حياتِِه  قّصِة  عن  الُمستقبل  نحَو  اآلفاق  هذه  وتعبُِّر 

لُمستقبلي يمدُّ الفردَ بأرضيٍّة خصبٍَة لوضعِ األهداِف، التّخطيط، اكتشاف البَدائل وعمل االرتباطات التّي تقودُ سلوكيّات الفرد ا

 (( Bandura 2001محورِه وتطّورِه 

تحتاُج   فإنَّ االرتباط مع هذِه الَخصائص متصل بشكل خاص في النواحي الثقافية الشخصية التّطوريّة؛ هذِه التّحّوالت

ت هذِه  إلى تَحفيزات َكما هو آٍت، َوكذلَك فإّن دراسة التّوجه الُمستقبلي اعتبَرت متعلّقةً بشكٍل خاّص بتطّور الُمراهقين وركزَّ

يُّل مستقبلِه  الدّراسات على تلَك الفئَة العُمريّة، َكما ويُعَرف هذا االتّجاه نحَو الُمستقبل على أنَّهُ الُمستوى الذّي يستطيُع بِه الفَرد تخ

نحوَ  ِللتوّجه  والمخّططات  التّوقعات  األمان،  األَهداف،  والّسلوكيّة    ِمن حيث  الُوجدانيّة  الَمعرفيّة  الفرِد  ارتباطُ  فَإنّهُ  الُمستقبل 

تصّور   وهنالَك  الُمستقبل  نحَو  ُموّجهة  سلوكيّات  في  لالنخراِط  والَميل  بالُمستْقبل  المتعلّقة  الدّوافع  ه  عُم  أكثروكذلَك  للتوجُّ قًا 

 (.2016الُمستقبلي حيُث يشمُل أبعاد ُوجدانيّة سُلوكيّة َمْعرفيّة َودَوافع. )عبدهللا والحربي، 

( أنَّ مفهوَم التَّوّجه نْحَو الُمستقبل على صلٍة بقلِق الُمستْقبل؛ فَُهما بِطرفين متّصلْين َولذلَك  2010كما ويذكُُر القرشي )

ًزا على اإلنجاِز فَيقترُب من التّوّجه الُمستقبلي َوكُلّما انخفَض ُمستوى التّوّجه نحَو الُمستقبل لَدَى الفَرد  نرى أنَّ قَلَق الًمستقبل حافِ 

يُنبُِّئ َعن قلقِه اتّجاه الُمستقبل والتّوجه في أْعلى ُمستوياتِِه هُو تَطلُّع الفَرد نحَو مستقبلِه بشكٍل دائٍم ِلبُل وغِ أهدافِه َوعندَها فَإنَّهُ 

 يكوُن القلَُق في أْعلى ُمستوياتِه بدًءا ِمن التّوتر ثُمَّ الَخوف ُوصواًل إلى شعوِرِه بالتَّهديد بأَّنّهُ حتًما سيحدُث شيئًا. 

 

 : إجرائيًّا التعريف 

يستخدُم التّوّجه الُمستقبلي اآلفاق المستقبليّة على أنّهُ بناء َمعرفي يتكّون ِمن مجموعِة مكّونات كالَمضمون أْو التّكرار  

إلى َمدى   بَِمعنى األوصاف الّلفظيّة، األَهداف، االهتمامات، الدّوافع واألبنية الدّاخليّة والخارجيّة بمعنَى البُْنية السببيّة التي تُشيرُ 

دُ التَّفكير في المستقبل؛ تَحكُّم الذّي يعتَِقدُ الفَردُ أنَّهُ يمتلكُهُ لتحقيِق أهدافهُ المستقبليّة والَكفاَءة الُمَؤثثّة التّي تشيُر إلى أّي َمدى يمتّ ال

ِمن اَْفراِد العيّنة الَمْبحوثَة على مقياس التوّجه الُمستقبلي واالف اق الُمستقبلية الُمْستَخدم في والدَّرجة التّي يحصُل علْيها الفَردُ 

 الدّراسة.

 

 : الدراسات الّسابقة

ف على الفَرق في التَّوّجه نحَو الُمستقبل بيَن طاّلب الَمرحلة الثّانوية  2014أْجرى الحربي ) ( دراسة هدفَت إلى التَّعرُّ

االقتِصادي واالْجتماعي على التَّوّجه نحَو الُمستقبل لدَى كّلٍ ِمَن  للَموهوبين والعاديّين في َمدينة جدّة وكذلَك َمعرفة أثَر الَوضع 

فُروق دالّة الَموهوبين والعاديّين؛ َوقدْ استْخدََم الباحُث ِمْقياس التّوّجه نحَو الُمستقبل للُمراِهقين َوقَد أْسفََرت النّتائج على ُوجود  

ه نحَو الُمستقبل لصالح الَمو  هوبين. إْحصائِيًّا في التَّوجُّ

بيَن الدَّافع لإلنجاز َوقَلق الُمستقبل َحسب ِمقياس    القةِدراسة الَهدف ِمنها التَّحقُّق ِمن ُوجود ع  2013َكما أجَرى القُرشي  

يمكُن    ارتباطيّة ُموجبة بيَن الدّافع لإلنجاز َوقلق الُمستقبل وأنّهُ  القة الدَّافع لإلنجاز َوقلَق الُمستَقبل َوخلصت النّتائج إلى ُوجود ع

 التّنبؤ بقلِق الُمستقبل ِمن ِخالل الدّافع لإلنجاز، فَكُلَّما زادَ الدّافع لإلنجاز زادَ معهُ قَلق الُمستقبل. 

الشَّباب الُمنتَمون إلى األَُسر المعقّدَة من ناحية اقتصاديّة اجتماعيّة يعانوَن من ُصعوبِة االختيارات في َحياتِهم وتتشّكُل 

وتحديّات شخصيّة وأسلوب حياةٍ ال يسمُح لهْم بتحقيِق ذاتِِهم وإشباع رغباتِهم؛ فالشبيبَةُ الذّين يملكوَن إيمانًا    لديِهم حواجز نفسيّة

خطيط لهُ عاليًّا بذاتِِهم وقدراٍت جيّدة يؤمنوَن بأنُّهم َسينجحوَن في تحقيِق ما يصبوَن إليِه َوأقّل قلقًا حوَل مستقبلِهْم وبإمكانهم التّ 

( أكدَّت النّتائج ِمن ِخالل هاتَْين الدّراستين أّن ُمرافقة هُؤالء الّشباب في التّخطيط Hezkeia,2010 ; Cinamon,2015بثقة. )

ا أُدِْرَجت ِضمن أهّم  التّي  العاطفيّة واالجتماعيّة  ألموِر لُمستقبلهم وتَوجيِهِهم وإْكسابِهم استراتيجيّات وآليّات إلدارةِ عاُلقاتِِهم 

 رة لديِهم والتّي تُْشِغُل بالَُهم.المهّمة الُمثي
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في أمريكا َوجدوا  (Willoughby,2015 Goff& Hall 2015أّما الدّراسة التّي أْجراها جولف وهول وويلجوبي );

نَِة واستْغالل أّن الّشباَب الذّين اشتَركوا في البحِث اهتّموا كثيًرا بالّزواج على أنّهُ دوٌر رئيسيٌّ ومركزيٌّ في الحياةِ فْضاًل عن اِلمهْ 

والترفيه؛    أْوقات الفَراغ للُمتْعِة واألنشطِة الترفيهيّة، أّما في إسرائيل فقدْ أثْبَتَت الدّراسات أنَّ في مجال التّعليم، الدّين، الّزواج

ا تمكين وتشجيع آفاقِِهم الُمستقبليّة  يتّجهُ الّشباُب العَرب إلى أْصِدقائِِهم لالستشارةِ َوِلذا كاَن ِمن الُمهّم إنشاء أطُر اجتماعيّة ِمن شأنِه

بَِمجاِل الّزواجِ واألسرةِ والتّعليم ُمقارنةً بالّشباِب الذّي يولوَن أهميَّة    أكثر كما وتبيّن أيًضا أّن الفتيّات تهتَُّم    وتَقليل مخاوفِهم.

 عُظمى للعمِل وللميداِن المَهني.

سينامون   دراَسة  وأشاَرْت  اإلرشاد Cinnamon  (2015َكما  عمليّات  في  الجنساني  الجانِب  ُمعالَجة  أهميَّة  إلى   )

ّشابات على حدٍّ َسواء والتّي تُغطي مساحة واسعة في تفكيِرِهم الُمستقَبلي لالستِْمتاع  والتّوجيه للشَّباب والتّي تهمُّ الشَّباب وال

ع النِّزاعات واالستثمار في األُْسَرةِ إضافَةً للجانِب الِمهني؛ َكما أنَّ إعدادِهم بشكٍل ناجحٍ لتَعزيِز شعورِهم بالقدَْرةِ على التَّعامِل م

 بيَن العََمِل واألُسرةِ لخلِق جّو إيجابي. الُمستقبليّة والعَمل على التوفيِق 

لطريق أنَّ الُمساهمةَ في األْنشطِة التَّرفيهيّة والّصحيّة البدنيّة ال تقّل أهميّة عن التَّعليم، التَّوظيف والتّطوير الِمهني ولشّق ا

 Qian& Yarnal 2011للثّقافة والعمل والتَّعامل مع الّضغوطات الحياتيّة الُمختلفة. 

نظْرنا إلى تركيِب الُمجتمع اإلسرائيلي لَوَجدنا أنَّ الغالبيّة هم من اليهود واألقليّة هي العربية وِلذا يمكُن فهم عمليّة  لو  

ا يتعلَّق بالجانِب الِمَهني، العمل ، األسَرة، بِناء الُهويّة لدَى الشَّباب العَرب والتّي تؤثُِّر على نظرتِِهم الُمستقبليّة وتصّورهم ِممَّ

دواِر كاألسرةِ  الهتمام بذاتِهم وبمجتمِعهم القَريب فإنَّ التَّوجيه الُمستقبلي لُهم تقلُِّل ِمن نظرتِهم الّسلبيَّة المرتبَطة بالّصراع بيَن األا

 ( Cinamon ,2015ؤوإيجابيّة ذات مهني لُهم. ) والعَمل وتحقيق الذّات والّرضا َوِلَخلق صورة حياتيّة

فَت نحول حافظ وآخرون )َوعلى نطاِق الدّراسات   ( التّوجه نحَو الُمستقبِل باشتمالِه على مجموعِة    2010العَربيّة فعرَّ

االتّجاهات النوعيّة التي يتبنّاها الفَرد على الُمستوى الفَردي َكاالعتقاد والّسلوك بشأن عدد مَن األموِر إلى تخصُّ حياتِِه في  

والبَعيد   القَريب  والُمستقبل  الّراهن  التكنولوجي،  الوقت  االهتِمام  الُمستقبل،  على  كالقلَق  أساسيّة  خصائص  أْيًضا  ُن  وتتضمَّ

النّاحية  والتَّفكير في التغيّير، التَّخطيط للُمستقبل، الَمهارات، توقُّع النَّتائج الُمستقبلية، والعمل ِوفَق منظور زمني ِلألُمور؛ وِمن 

َعو ألربعة  وفقًا  تعريفِه  تمَّ  فقدْ  والتَّعلُّق اإلْجرائيّة  للُمستقبل  الشَّغَف  الُمستقبليّة،  النَّتائج  توقُّع  ِللُمستقبِل،  التْجهيز  وهَي  امل 

 بالحاضر. 

طّور أو  أهميَّة التّوجهات الُمستقبليَّة والَّتفكير باآلفاق الُمستقبليّة. يرتبِطُ االتّجاهُ نحَو الُمستقبل باألشكال االيجابيّة ِمن التَّ 

 Mosher ,2004الحياة األسريّة باإلضافة إلى ارتباطِه بُمَؤّشرات التّطور الّسلبي مثل االْنحراف.  الَحياة الَوظيفيّة 

 إّن غياَب االتّجاه نحو المستقبل او االعتِقاد الّسلبي نحوهُ مرتبطٌ بمشكلِة التّأقلم فَعَلى سبيل المثال

( وآخرون  ستودارد  اStoddard et al,  2012وجدَت  الُمستويات  أنَّ  مرتبطةٌ  (  الُمستقبل  نحَو  االتّجاه  ِمن  ألَعلى 

راسة بانَّ دعَم تَطويِر األهداِف والتَّطلعات الُمستقبليّة يُم كن أْن  بانخفاٍض أْكبَر في السُّلوك العَنيف عْبَر الَوقت وافتَرَضت الدِّ

ا في الُجهوِد الَمبذولة لمنعِ السُّلوك العَنيف.  تُؤدَي دوًرا ُمهمًّ

أُ  َل شيو  وِمن ناحيٍة  يُ Fa-chung chiu  (2012ْخرى توصَّ الُمستَقبلي  للتَّفكير  منيّة  الزَّ الَمسافِة  سّهل  ( إلى أنَّ زيادَة 

للّشباب   ن التَّخيُّل يمِكُن تحسينِِه باالرتباط مع التوّجه الُمستقبلي في التّفكير لهُ لمدّة زمنيَّة ُمحدَّدة؛ وبالنّسبةِ التَّفكير االْبداعي َكما أ

َمة, فَبِالُمقارنَِة  هقين، فَإنَّ اْمتاِلَك التَّوجيه واألُفق الُمستَْقبلي يُساهُم في اتّخاِذ القَرار أثْناء تَحضيِرِه للَمْرَحلة العُمريّة القادِ الُمرا

احتماليّة   أكثرابيّة يكونون  بيَن الُمراهقين ذَوي االتّجاهات الّسلبيّة نحَو الُمستقبل َوبيَن الُمراهقين ذَوي االتّجاهات الُمستَقبليّة اإليج 

 لوضعِ أهداف التَّخطيط لتَحقيِقها وإنجازها مَع التّمتع باإلْصرار في ُمواجهِة التّحديّات.

الت، َكما وأنَّ التَّوُجه اإليجابي نحَو الُمستقبل يحفُِّز السُّلوكيّات التّي تُمّكُن المراهِق من تَحقيِق أهدافِِه مثل َحّل الُمْشكِ 

 ( Celik ,2018مع اإلحباط والُمرونة. ) التَّعامل

يجابيّة المتَعلّقة بالمستقبل كالتّفاؤل واألمان يرتبطُ بالُمثابَرة، حّل الُمشكالت والنّجاح  دَّت البُحوُث أنَّ الَمشاعَر اإلَوقدْ أك

 Chong &Sanac,2003شل األكاديمي والَوظيفي بينما ترتبطُ الَمشاعر السَّلبية كالتّشاُؤم َواإلْحباط، السَّلبية والفَ 

ونورمي   سينجر  ِمن  كّل  قاَم  بالَجوانب     Seinger &Nurmi  (2003)وقدْ  يتّصُل  الُمكّونات  ثاُلثي  نَموذج  بِبِناء 

ثال ِمن  الُمستقبل  نحَو  ن  يتكوَّ النَّموذج  هذا  وبناًء على  الُمستقبل؛  نحَو  باالتجاهات  والمتعلقة  السُّلوكية  الَمعرفية،  ثة  الدافعيّة، 

َور واألْفكار والسُّ مُ  لوكيّات الُمرتَبِطة كّونات تَتَمثَُّل بالدّافع للبَدِْء في التَّفكير في الُمستقبل والتَّمثيل الَمْعرفي للُمستَْقبل عبَر الصُّ

ض ِسواء ُمباشر أْو بالُمستقبل والتّي تتمثّل باالكتشاف، االختيارات وبدائل للُمستقبل؛ كّل هِذِه المكّونات ُمرتبَطةٌ بِبَعِضها البَعْ 

ا مع الُخَطط غير ُمباشر ِمن ِخالل تَأثير الُمكّون الَمعِرفي والذّي يْحوي قيمة اتّجاه الَحياة الُمستقبليّة والتّوقّع باالحتماليّة َوَرْبِطه
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التَّحكُّم الدَّاخلي في األُموِر مثَل القُدَْرةِ    الماديّة وَمدى التَّحكُّم والقُدْرة على بَذْل الَمْجهود والشُّعور اإليجابي بِالُمستقبل َوُمْعتَقدات

ن السُّلوكي  وبذِل الَمجهود والشُّعور اإليجابي بالتّفكير بالُمستقبل؛ َوِمن ثُمَّ الُمكّوِ

النَّصا هذِه  ُمناسبة  َمدَى  َوتّوقّع  الَمعلومات  َجْمعِ  النَّصيحة،  َطلب  ِخالل  ِمن  للُمستقبل  بَدائِل  اْكتِشاف  ِمن  ئح  ويتكّون 

 والَمعلومات َواْختِيار بَديل ُمحدَّد. 

( أّن ُمستوى طُموح الفرِد بأنَّهُ القُدْرةُ على وضعِ الِخَطط، 2010وعلى نطاِق الدّراسات العَربيّة أيًضا فتُعَّرف بسيوني)

اتِِه الُمتاَحة ثقتِه بنفسِه للتّغلّب  أْهداف َوَرَغبات يَْسعى لتَحقيِقها في ظّل إطار َمرَجعي يَنطوي على احتراِم الذَّات وتَحديد امكانيّ

 على التّحديّات والعَقَبات َوما يترتَُّب علْيها ِمن خبراِت النّجاح والفَشل.

ا عشري ) ( فَإنّهُ يََرى في الّطموح باَنَّهُ الَحدّ األَْقصى لألداِء الُمتوقَّع والذّي يَضعُهُ الفَْردُ ِلذاتِه في َمرحلة ُمعيّنة  2004أمَّ

ُمستوآِخذً  يكوَن  أْن  ا  فَإِمَّ االجتماعيّة؛  والظُّروف  الّسيكولوجي  والُمكّون  القُدرات  َوُمْستَوى  النُّمّو  َمظاِهر  االْعتِبار  بعيِن  ى  ا 

يُْمِكُن تَحقيقهُ؛ وتعدّ  بًا  الطُّموح َغْير واقعي إذا كاَن ُمرتفعًا ُمبالغًا بِه، أْو ُمْنَخِفًضا دوَن الُمستَوى، أْو أْن يكوَن واقعيًّا ُمْعتَِداًل ُمناس 

 التَّوقّعات جزًءا من التّطلّعات الُمستقبليّة لَدى الُمراهقين.

كوستانتين ِمن Costantin    (2005 َوقدْ وجدَ  كّل  بيَن  َومتساويَةٌ  الَوظيفيّة عاليةٌ  التّعليميّة  التّطلّعات  ُمستَوى  ( أنَّ 

 الِواليات المتّحدة. الُمراهقين الَحَضريّين والريفييّن في 

التّ  قِياس  تمَّ  فقدْ  التَّركيز  ثُمَّ  وِمن  تَقليدي،  بِشكٍل  األْبعاد  متعدّدة  فهَي  الُمستقبليّة  التّطلعات  لَطبيعِة  بالنسبَِة  طلّعات أّما 

هُ يمكُن تَْصنيفها تِبعًا لنوعِ المهنَة التّي يتطلَُّع  التّعليميّة بأسئلٍة تتعلُّق بَِمدَى تمنّي الفَرد أْن يُحقِّقَهُ َوبالنّسبَِة للتّطلّعات الِمهنيّة فَإنّ 

،  إلْيها في الُمستقبل ويمكُن أْن يعتمدَ هذا التَّْصنيف على الُمستوى االْجتماعي االقتصادي؛ فَمثاًَل ِمَهن إداريّة، ِمَهن تخصصيّة

ا إلى طبيعِة التّطلّعات الُمستقبليّة المتعلّقة بالّسياقات اإلْنسانيّة  ِمَهن متوّسطة الُمستَوى، ِمَهن تِقَنيّة َوِمَهن ِشبه روتينيّة. إْن نََظْرن

ات الُمتواجدة حيُث َرَسَم الفَردُ تطلّعاتَهُ ِمن ِخالل ُمتابعتِِه لَحياةِ اآلَخرين الُمحيطين بِه فَيَرى ِمن ِخالِلهم. االحتِماالت واالمكانيّ 

الفُ  على  َمْبني  وهذا  االجتماعي،  نِطافِهم  للُمقارنة.  داِخل  نُصَب  أْقرانَُهم  يَضعون  أنَّهم  ثُمَّ  ُمْجتَمعهم  في  الُمتاحة  ,  Rayرص 

2006)) 

على  التّلفزيون  فيؤثُِّر  الشَّباب  لدَى  الُمستقبليّة  واآلفاق  التّطلّعات  على  اإلعالم  تأثير  َحوَل  الدّراسات  بعُض  أشاَرت 

  Yung– Lliuوأيًضا دراسة يانج ليو )    Goldel et al  ,2010اتّجاهاتِِهم وميولِهم االقتصاديّة كدراسة جولدل وآخرون  

ِكِهم  ( أنَّ ِلوسائَل اإلعالم تأثيًرا سلبيًّا على التَّفاؤِل بشأْن القضايا االقتصاديّة؛ وتتأثُّر حالةُ األقراِد بشكٍل كبيٍر باستهال 2011

يُضِعَف   أْو  يقّوَي  أْن  الُمْمكن  فَِمَن  اإلخباريّة،  اإلعالم  األفرادَ  لوسائَل  أنَّ  باعتبار  الدّيموقراطية؛  في  النّفسية  الّسلوكية  القيَم 

لى  أصبَحوا يعتمدوَن كثيًرا على وسائل اإلعالم بالَمعلومات الُمتعلّقة بالّسياسة، االقتصاد والناحية االجتماعيّة؛ فتُشيُر النّتائج إ

التَّأثير على األفراد عن طريِق إشراكِهم في العمليّة الّسياسية وتأكيد    أنّهُ ال يمكُن التّقليل ِمن تأثير وسائل اإلعالم ِلَمن الُمْمكن 

 . تفاؤلِهم حوَل القَضايا االجتماعيّة والقوميّة

( أّن الّشباب في مواجهِة الّضغوط والتّغييرات الُمتَسارَعة؛ يواجهوَن  Hatala, et al,.2017يشير هاطاالة واخرون )

عدَِم   من  نَحوَ حالةً  بأمان  شُعوِرِهم  على  سلبًا  ذلَك  وينعكُس  الّراحِة  بعدَِم  الُمستقبِل  حياَل  يشعروَن  وقدْ  أهدافِِهم    االستقرار، 

ُز لديِهم َحلقة من الّسلوكيات االندفاعيّة غيَر الُمتواجدَة التّي تو ا يُعّزِ ثُِّر على حاضرهم  الُمستقبليّة ويتجنَّبوَن التّفكير بالُمستقبِل ممَّ

 ستقبِلِهم.وم

بين    القة( أنَّ توّجه الفَرِد نحَو الُمستقبُل يرتبطُ إدراكُهُ بِالع2015)  Zimbardo & Boyedَويََرى زيمباردو وبويد  

 . ستقباًَل سلوِكِه الحالي وبيَن تحقيِق أْهدافِه وطُموحاتِِه الُمستقبليّة على الَمدى البَعيد، وهذا يؤثُِّر على وضعِ أهدافِِه وتَحقيِقها مُ 

( وساجدة  فوناش  فقَط   Vonash& Sjastad(  2020فيفترُض  الَحدِْس  على  يعتمدُ  ال  الُمستقبِل  نحَو  التّوّجه  أنَّ 

ديّة لنتائَج  كالُمشاهدات ولكنّهُ يتََطلَُب نَوًعا مَن التَّفكيِر الواعي الذّي يقوُم بِِه الفردُ بوضعِ االحتماالت التّي تعمُل بصورةٍ استرشا

 قائي للفَرد.الّسلوك االنت

دُ سيجينير   ( أنَّ المستقبَل بِما يحملُهُ ِمن َخصائص الغُموض َوَعدَم اليَقين يثيُر لَدَى الفَرِد  2017)  Seginerَكما وتؤّكِ

لفرِد نَحَو مشاعَر الَخوِف َوالقَلق ِمن ُمواَجهة الَمجهول َوهذِه الَخصائَص الفَرديّة تُمثُِّل َخّط الدّفاعِ األّول الذّي يوّجهُ سلوَك ا

 التَّفاؤِل َوالُمواجهة بداًل ِمن التَّشاؤِم في التّوقّع الّسلبي ألحداٍث مستقبليّة. 
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َف كيكن وشوك   أكثر ( أنَّ اليَْقَظةَ العَقليَّةَ تَْسَمُح للفرِد أْن يقيَِّم َوْضعَهُ الحالي بصورةٍ 2011) Shook& Kikenَوَعرَّ

ية بحيُث يصبُح الفَردُ أقّل اعتِمادًا على األفكاِر والُمْعتَقدات الُمْسبَقَة َكما أنَّ اليَْقظةَ العَقليِّة  َموضوعيّة بعيدًا عن التّخيُّالت السلب

كُّم في االنتباِه ِمن اجترار الفرِد للِخبرات الّسلبيّة وتُقلّل من االستجابِة المتَسّرعة بِ   ُمثيرات الَموقف تَْعَمُل في الوقِت ذاتِِه على التحَّ

في بحثِِه إلى أنَّ الُمْستَوياِت الُمرتفعةَ من الذَّكاء االنفعالي تجعل    Cabras, et al  ,.2020كابراس وآخرون    وأشارَ 

ْحباِط وتُساِعدُ على إدْراِك الَمواقف واألْحداث على أنَّها أقّل تَْهديدًا وتحفُِّز الفَردَ على  أكثر مقاومة ِلَمشاِعَر الفََشِل واإلالفرد  

نَ ه  َوالخزرجي)  التَّوجُّ النّعيمي  ِمن  كّل  أْيًضا  ِدراساٌت  دُ  َوتَُؤّكِ الُمستقبليّة  أْهدافِِه  تَحقيِق  الع  2011,  2012ْحَو  على   القة ( 

 القة (الع2018)  محمد(و2011َوَجدَْت دراسات الجهني)  االرتباطيّة الُموَجبَة بيَن الذَّكاِء االنفعالي والتّوّجه نَحَو الُمستقبِل؛ َكما وَ 

 االرتباطيّة الّسالبة بين الذّكاء االْنِفعالي َوقَلَق الُمستقبل. 

ُح كُلٌّ ِمن هيوود وآخرون   ْبِط الدَّاخليَّة تَُولِّدُ لَدَى الفَرِد شُعوًرا   Heywood, et al  ,.2017َكما َويُوّضِ أنَّ ُوْجهةَ الضَّ

ِه بَِشأْن قُدُراتِِه على تغيّيِر الظُّروِف والتَّحكُّم في َمساِر األَحداِث بشكٍل يخِدُم  بالسَّْيَطَرةِ يَْنعَكُس على توقُّعاتِِه الُمستقبليّة َوتفاُؤلِ 

ْبِط الخارجيّة يقوُم فيها الفَردُ بِعَزِو أَْسباب الفََشِل إلى َعوامَل تَْخُرُج عن نِطا ِق َسْيَطَرتِِه ويرتبطُ  أَْهدافَهُ، في حين أنَّ ُوْجَهةَ الضَّ

 الّسلبيَّة ِحيال الُمستقبل. ذلَك بتوقُّعاتِهِ 

ا القَحطاني ) ( فَيُشيروَن إلى أنَّ هُناِلَك ُوجود ارتِباط بيَن  2020(، سرور َوآخرون )2018(، سالم حجازي)2016أمَّ

ِه نَْحَو الُمْستقبِل كالطُّموحِ، العَز نة أْو الُمرتَبَِطة بالتَّوجُّ ْبِط في بعِض الُمتغيِّرات الُمكوَّ يمة، الَكفاَءة الذَّاتيّة، قُّوةِ األنا،  ُوْجَهةَ الضَّ

 َواْستراتيجيّات التّعلّم الذَّاتي، أهداف اإِلْنجاز َوالتَّْحصيل األكاديمي. 

بْيَن الذَّكاِء االْنِفعالي َوُمستوى الطُّموح    القةِدراسة تَْهدُف فَْحَص الع   Cabras, et al  ,.2020أَْجرى كابراس وآخرون  

عِة وهران في الجزائر؛ وقد اتَّضَح ِمن الدّراسِة أنَّ هُنالَك فُروق ذات داَللة إحصائيًّا في الذَّكاِء االنِفعالي لدَى الطَّلبَة في جام

ارتباطيَّة ُموجبَة بْيَن أْبعاِد الذَّكاِء   القةتُعّزى لمتغيّر الِجنس َوعدم ُوجود فُروق في ُمستَوى الطُّموح بْيَن الِجْنَسْين َوُوجود ع

الُمرتبط بالُمستقبل وهو االستعداد األساسي   االنفعالي وبيَن ُمستوى الطُّموح. الفكرة األساسية للتوجيه اإليجابي هو التفاؤل 

ياة  للتّأمل مع الَحياة بنجاحٍ ُرغَم الِمحن والفشل؛ أّن األحكاَم اإليجابيّة للذات يحفظُ الفردَ وحياتَهُ، ويكوُن هنالَك ِرضا عن الحَ 

 طفي وقّوة الّشخصية فكّل هذه العوامل تؤدي إلى النجاح في مختلف مجاالت الحياة واالستِقرار العا

  (Heikamp et al,.2014) . 

على أنَّ الّشابات العربيات يختلفن   ،ما على نطاق أبحاث محليّة فتشير دراسة التّوجه الُمستقبلي للّشباب العرب واليَهودأ

اْنشغااًل بالَّتعليم والقلق من الّزواج المبّكر الذي سيغيُّر  أكثرعن الشباب العرب واليهود والّشابات اليهوديّات من ناحيتين انهن 

 (. 2004تطلّعاتهن الُمستقبليّة )محاجنة، 

ر والتَّعليم العالي )محاجنة،  تنَشأُ هذِه الَمخاوف بِاألَساس عندَ الّشابات ِمن ُمْجتمعا  واج الُمبّكِ ت ُمحافِظة َوقلقهنَّ من الزَّ

2000) 

التَّطلّعات الُمستقبلية األكاديميَّة المهنيَّة للشَّباب العَرب   Aaron,Nabil& Gad  ,2004استَكشَف جاد، نبيل وأهارون  

ِعهم في إسرائيل ِمن مسيحيّين، مسلمين ودروز، ووجدوا أنَّ تّطلعاتَهم التّعليميّة المهنيّة عاليةٌ جدًّا ومتفائِلة َوغير مرتبَطة بأوضا

% منُهم يخّططوَن لدراسِة لَقَب أكاديمي وهذِه الطموحات  28% منُهم يخّططوَن الستكماِل دراستِهم بعدَ الثانويّة و75اآلنية؛  

فقط يحصلوَن    85مَن الّشباب العَرب يواصلوَن الدّراسي بعدَ الثّانوية و%  19ن %  تتماشى مع اإلحصائيات التي تبين أال  

 على دَرجة أكاديميَّة. 

  تكوُن نتاج دوافِع ُمجتمعيّة وُمحفّزات كالَمدارس. وقدْ رأى الباحثوَن أنَّ هذِه التَّطلّعات الُمستقبلية الُمتفائِلة قدْ 

بالتَّوجه الِمهني األكاديمي، يَظهُر ِمن بحث منصور  للتَّفاؤل حوَل التَّّطلعات الُمستقبلية بكّل ما يتعلَّق  مماثلةٌ  صورةٌ 

والتّي أحيانًا تشّكُل لديِهم   ّشباب كالعائِلة( التّي َركّزت على الحواجز والَموارد الُمتوفّرة للتَّطوير الِمَهني لدَى هؤالِء ال2005)

ُل عائقًا لتَطّورِهم الِمهني؛ َوِلذا مع التَّقدُّم با لعُمِر والتَّجربة حاجزا وأيًضا كّل ما يتعلَُّق بالتميّيز العُنصري بيَن الّشعبين الذي يشّكِ

 ة التَّفاؤليّة نحَو الُمستقبل.التَّراكميّة لديِهم في الُمجتَمع اإلسرائيلي تَِقلُّ لدَيِهم النَّْظر 

( فقد بحَث أهميّة دور العَمل واألُسرة في حياةِ الشَّابات العَرب في إسرائيل، وأشاَر إلى وجوِد 2008أّما مصالحة )

ال هاتْين  بيَن  التَّعامل  كيفيّة  تدريبِهم على  المهّم  ِمَن  أنَّ  ووجدَ  الِمَهني،  والدَّْور  األُسري  الدَّْور  بيَن  وإْعداِدهم ِصراع  حياتْين 

 لُمواجَهة التَّطلّعات الُمستقبلية بكّل ما تَحوي ِمن ِصراعات وتَحديّات؛ 
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تيّة  َوِمَن الُمهّم جدًّا تثْقيف وتوجيه الشَّباب في كيفيّة التّْخطيط ألهدافِهم الِمهنيّة في دَمجِ األهداف األُسريّة واألهداف الحيا

ة الُمختلفة باإلضافِة إلى تزويِدِهم أدوات ُمساعدة للتَّعامِل مع الّصراعات والتَّحديّات الُمختلفة  األُْخرى والَجْمع بيَن أدْوار الَحيا

 Cinamon ,2015التّي تواِجُهُهم. 

َكما َوتشيُر األبحاُث إلى أنَّ التَّوجيه والُمساعدة في استِثْمار ُمستقبلهم في كّل أدواِر الَحياة، بحيث يتناسُب مَع تصوّرهم  

الُمر العَقباِت والسَّلبيّات والّصراعات  يقلُِّل من  قدْ  الُمناسب للُمستقبِل  بينَ الذّاتي ومعاييّر بيئتِِهم االْجتماعيَّة والتَّحضير    تبطة 

,  Cinamonاألدواِر الحياتيّة الُمختلفَة وتطلّعاتِهم الُمستقبليّة مع زيادةِ القُدرةِ على تحقيِق الذّات والّرضا عن حياتِِهم وُمستقبلهم.  

2015. 

 

 : تعقيب على الدراسات السابقة

ِمن ِخالل العَرض الّسابق للدّراسات السابقة تبيَّن أنَّ هنالك العديد من الدّراسات الّسابقة التّي تطّرقْت لموضوع آفاق 

هذه   وتستعرُض  واألجنبية  العربية  بين  الدراسات  هذه  تنوعت  وقد  مختلفة  زوايا  من  وتناولته  الشبيبة  أبناء  لدى  مستقبلية 

لتّي تمَّ االستفادة منها مع اإلشارة إلى أبرز َمالِمحها َوهي أّن التّوجه الُمستقبلي والتّطلعات الدّراسات جملةً من الدّراسات ا

واالجتماعيّة،   النّفسيّة  المتغيّرات  على  واعتمدت  كما  العَقلية؛  واليقظة  الَوعي  على  باألساس  يعتمدُ  الّشباب  لدَى  الُمستقبليّة 

لذين أّكدوا على أهميّة التّفاؤل بشأن العاُلقات      (2011ا )  Shook& Kikenيكن  العاطفيّة والِجنسانية َكما طَرَحها شوك وك 

 . االجتماعيّة والعاطفيّة الّسليمة

وحزقيا سينامون  الدّراسات  األولى Cinamon& Hezkeia  (2005   أّما  الَحياتيّة  الَمرحلة  ِمحور  تناولَت  التّي   )

ُر لديِهم َمشاكل   دُ شخصيّاتهم وتُصقلها فَالمنتموَن لألسِر المعقّدَة تتَطوَّ نفسيّة  للّشباب والتّي تعتبُر مرحلة مصيريّة، مرحلةٌ نَحدِّ

جتماعيًّا. أّما الدّراسات التي تناولت موضوع المساهمة في  وتَؤثّر على ُوجهتِهم الُمستقبليّة بعكِس الشباب المتمكنين اقتصاديًّا ا

ر الِمهَ  ُز لدْيِهم التّطلّعات اإليجابيّة للُمستَقبل إضافَةً لْلعْلِم والتَّطوُّ ني فهي دراسة النّشاطات الترفيهية والّصحي البدنية والتي نعّزِ

( والتّي  2012)   Fa chung liu( ووليو  2008(، مصالحة)2015)  cinnamon( وسينامون  2011)  yung-liu  1يانج ليو  

ُمستقبليّة   إيجابيّة  لتطلعاّت  وتوجيههم  الشَّباب  إرشاد هؤالء  َطريق  الُمستقبليّة، عن  ُوجهتهم  تَعزيز  في  أهميّتها  إلى  أشاَرت 

 وإعداِدِهم للمستقبل بشكٍل ناجح وتَحقيق الذات والّرضا. 

( أنَّ 2005(و منصور)    2015)Cinamonا أشاَرت أبحاث سينامون  أّما بالنسبة للُمجتمع العربي اإلسرائيلي َوكم

عاتِهم  التميّيز العُنصري وتعلّق شبابنا بالعادات والتقاليد النّابعة من الُمجتمعات الُمحافظة تولِّدُ لديهم صراًعا حوَل ُمستقبلهم وتطلُّ 

 الُمستقبلية. 

محاجنة) دراسة  المستقبلية2004وأّما  التطلُّعات  بعنوان  التّفكير    (  حيث  ِمن  الّشباب  عن  تختلُف  التي  الشابات  لدى 

 ِمن الّشباب.   أكثربالُمستقبل وانشغالهّن بالدَّور األُسري وَمخاوفهّن 

( وهيكمب  2010( وبسيوني )2004( والعشري )2005)  Costantinأّما بالنسبة للّطموح ِوَحسب دراسة كوستانتين  

(Heikamp et al,.2014وآخرون كابراس  و   )  Cabras, et al., 2020)  Cabara(2020 الّشاب أنَّ  فقدْ وضَّحوا   )

 واقعية وتفاُؤال.  أكثرالّطموح الواقعي ذو ذكاء وضبط انفعالي يحقُِّق أهدافه وتكوُن ُوجهته الُمستقبلية 

 (2017)    ودراسة هطاالة  Yang-Liu  2011( و ليو  2010)  Goldel et alأّما بالنسبة لدراسة جولدل وآخرون  

Hatalah    و سيجنر  Seginer  (2017  أ )  نَّ وسائل االعالم يؤثُّر سلبًا على التفاُؤل لدَى الّشبيبة بشأن حالتِهم النّفسيّة التّي

 . أكثرتتأثَُّر بذلَك، ِلذا تزدادُ لدَيهم َمشاعَر الَخوف والقَلق َويؤثّر على ُوجهتهم الُمستقبليّة وتُصبُح تشاُؤميّة 

( أنَّ امتالَك التَّوجيِه واألُفُق الُمْستَقبلي لدَْيهم َوتْحضيَرهُم لْلَمرحلِة 2012)  Fa-chung liuج ليو  أشاَر أيًضا فان شان

ُز لدْيِهم االتِّجاهات اإليجابيّة َوَوْضع ُخَطط وأْهداف ُمْستقبليّة أْوَضَح َكما وقلُّل لدَيهم العُنف ُمقارنةً   بالّشباِب ذَوي  القاِدمة يعّزِ

 لّسلبيّة. االتّجاهات ا

الَهدَف   حيث  التَّطلُّعات   –فَِمن  على  َوالُمَؤثّرة  الُمتعلّقَة  الَجوانب  تَحديد  على  ف  التّعرُّ على  الّسابِقَة  األبحاُث  َهدَفت 

نَّفسيّة، االجتماعيّة، الُمستقبليَّة لدَى الشَّباب؛ أّما بالنسبِة ِلبَحثِنا الحالي فَإنَّنا في هِذِه الدّراسِة َسوَف نقوُم بَِكشِف بعض الَجوانب ال

نَجاَعة التَّوجيه َواإلْرشاد   ِمن أْجِل تَْحسين  الثّقافيّة َوالّسياسيّة للّشبيبَِة ِمن أجِل التَّحقُّق ِمن تطلُّعاتِهم الُمستقبليّة َوفْحص َمدى 

 تفاُؤليَّة وإيجابيّة.   أكثرآفاقِهم الُمستقبليّة َوِلَجْعِلها 
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َف كثيًرا ِمن الُجهود ِومّما ال شكَّ فيِه أنَّ الدّ  ا َسبقَها ِمن ِدراسات َحيث حاَولَت أْن تُوّظِ راسة الحاليّة استفادَْت كثيًرا ممَّ

اليّة  الّسابقة للُوصوِل إلى تَشخيص دَقيق للتّطلّعات الُمستقبليّة لدَى الّشباب َوُمعالجتها بشكٍل شُمولي؛ َوِمن َجوانب االستفادَة الح

 لي: للدّراسات الّسابقة ما ي

 استفادَت الدّراسة الحاليّة ِمن َجميع الدّراسات الّسابقة في الُوصوِل إلى الَمنهج الُمالئِم لهذِه الدّراسة َكما َوَوظَّفْت هذهِ 

بالنّسبِة للوعي   واليَقظة الدّراسة توصيّات َوُمقترحات الدّراسات الّسابقة في دعِم قضيّة الدّراسة الحاليّة َوأهميّتها خصوًصا 

راء اإلطار  والنّظرة التفاؤليّة لدَى الشَّبيبة وتأثيِرها على التّطلُّعات الُمستقبليّة َكما واستفادَت أيًضا في تحديِد أدَوات الدّراسة َوإث

 النظري. 

 

 : مشكلة الدراسة

َمجاالت َكثيَرة؛ َوبُْغيَةَ تَوفير ُردود ناِجعَة  يعتمدُ البحُث الحالي على التّصّورات لدى أبناء الّشبيبة ألنَّ ثّمةَ احتياجات في  

رهم َوتطلّعاتهم، َكما َويجب التَّع اُمل على هذِه االْحتياجات يجُب االّطالع على أَْحواِلِهم َوَمشاكِلِهم في كّل َمجال بِموَجب تَصوُّ

ياة الشَّخصيّة لكّل شاّب أَْو شابّة؛ َوهذِه الدّراسةُ جَمعَت  مع اْحتياجاتِِهم َكُمْجمٍل، َسواء بسبِب الّصلة الَوثيقة بيَن الَمجاالت في الحَ 

لل نَظرتهم  الّصداقة،  النّشاطات،  كالتّعليم،  الشَّبيبة:  أَبناء  لدَى  الَمركزيّة  الَحياة  ِلَمجاالت  بالنّسبة  َوبيانات  ِمهنة  باالْستِطالع 

ه فيما يتعلّ  ق ببناِء األُْسرة َوالّصحة والوضع االقتصادي، َوَعلْيها تمكَّنَت ُمْشِكلَة  المستقبليّة والعَمل، العالقات االْجتماعيّة، التوجُّ

 الدّراسة اإلجابة على أسئلة البحث.

 

 : أسئلة الدراسة

 هل تختلف درجة التطلعات المستقبلية لدى الشبيبة تبعا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس... الصف(؟  .1

 المستقبليّة لدى الشبيبة؟ ما هي درجة التطلعات  .2

 هل توجد فُروق ذات داللة إحصائية بين طالب االبتدائية اإلعدادية والثانوية من حيث التطلعات المستقبلية؟  .3

عدادية  بيبة في الَمرحلة االبتدائيّة االارتباطية بين أبعاد اليقظة العقلية وأبعاد التوجه نحو المستقبل لدى الشّ  القةهل توجد ع .4

 ؟ والثانوية

 القة ارتباطيّة بين تقييّم الّطالب لتحصيلِه الدّراسي وببن تطلّعاته الُمستقبلية؟توجد عهل  .5

 ارتباطيّة بين تقييّم الطالب لوضعِه االقتصادي وبين توّجهِه نحَو الُمستقبل؟ القةهل توجد ع .6

  تطلّعاتِه الُمستقبليّة؟ ارتباطيّة بيَن تقييّم الّطالب لوضعِه ِمن النّاحية الدّينيّة وبينَ  القةهل توجد ع .7

 ارتباطيّة بين ُوجود األصدقاء في حياةِ الّطالب َوبيَن توّجهِه نحَو الُمستقبل؟ القةهل هُنالَك ع .8

 ارتباطيّة بيَن نَظرةِ الّطالب الصحيّة االجتماعيّة لنفسِه وبيَن تطلّعاتِه نحَو المستقبل؟ القةهل هنالَك ع .9

 ارتباطيّة بين طموحِ الّطالب َودافعيّتِه وبيَن تطلّعاتِه المستقبليّة؟ القةهل هُنالَك ع .10

 

 فرضيّات الدراسة

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي:

ارتباطيّة موجبة ذات داَللة إحصائيّة بيَن ُمستَوى التّطلُّعات الُمستقبليّة لدَى الشَّبيبة َوالُمتغيّرات الديموغرافيّة    القةتوجدُ ع .1

 ِمن َحيث الِجنس َوالّصف. 

الَمراح  القةتوجدُ ع .2 الُمستقبليَة في  العقليّة والتّطلُّعات  اليَقظة  بيَن أَبعاِد  ل االبتدائيّة  ارتباطيّة موجبة ذات داَللة إحصائية 

 والثّانوية.  االعدادية

 سلبيّة ذات داَللة إحصائيّة بيَن َوْضع الّطالب في التّحصيل الدّراسي َوبيَن تطلّعاتِه الُمستقبليّة.  القةتوجدُ ع .3

 سلبيّة ذات داَللة إحصائيّة بيَن ُوجود األَصدقاء في حياةِ الّطالب َوبيَن تطلّعاتِه الُمستقبليّة.  القةتوجدُ ع .4

 سلبيّة ذات داَللة إحصائيّة بيَن نَْظرة الّطالب ِلَوضعِه الّصحي واالْجتماعي وبيَن توّجهِه نحَو الُمستقبل. القةجدُ عتو .5
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 موجبة ذات داَللة إحصائيّة بيَن طُموح الّطالب َودافعيّتِه في التّعلم وبيَن تطلّعاتِه المستقبليّة؟   القةتوجدُ ع .6

 

 : أهمية الدراسة

الدّراسة إلى تَناول َموضوع ُمهّم لْم يَنَْل نصيبًا كافيًّا ِمن الدّراسة وخاّصةً في الُمجتَمع العربي الفلسطيني  َسعَت هذه  

الّشبيب أبناِء  وتوقّعات  تَطلّعات  على  ف  التّعرُّ في  تُفيدُنا  الدّراسة  فَهذِه  َوِلذا  الدّراسات؛  هِذِه  إلى  ما  نوًعا  يفتِقُر  َوتَفتُح  الذّي  ة 

م  والقائِمين على الَمعاهد العُليا والجمعيّات الُمختلفة َمجاالت ُمختلفَة ِلدَعم الّشبيبة َولتَبّني بَرامج مالئِمة لَهم َوتوجيههِ للمسؤولين  

شتّ  في  َشخصيّتهم  لبناِء  الُمستقبليّة  تطلّعاتِهم  على  وتُطِلعهم  َمشاكِلهم  على  ف  التعرُّ الشَّبيبة  ِلهؤالء  تُتيُح  أُخرى  ِجهة  ى َوِمن 

 . لَمجاالتا

 

 : أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

ف على تطلُّعات الّشبيبة الُمستقبليّة فيما يخصُّ الناحية التّعليميّة.  .1  التعرُّ

 التعُّرف على ُمستَوى الطُّموح األَكاديمي والِمهني. .2

ف على نَظرتِهم فيما يخصُّ بناء األُسرة  .3  والّزواج، العاُلقات االجتماعيّة، الّصداقة، أهميّة الّصحة وغيرها. التعرُّ

ف على االْختالف في التطلّعات المستقبليّة لدى أبناء الّشبيبة في شتّى الَمجاالت كالتّعليم، الِمهنة، العَمل، الّصحة، بِنا .4 ء  التعرُّ

 )الجنس والعمر(.األُسرة َوالعاُلقات االجتماعيّة تبِعًا للمتغيّرات الديموغرافيّة 

 

 : ُحدود الدراسة

ه الُمستقبلي والتّطلُّعات الُمستقبليّة ِمن ُوجهة نَظر الّشبيبة في الُمجتمع الُحدود الموضوعيّة  − : اْقتُِصَر البحُث على دراسة التوجُّ

 العَربي الفلسطيني.

والثّانويّة    االعدادية: طُبَّق البحُث على عيّنة ِمن طاُّلب الَمرحلة االبتدائية )الّصف الّسادس فقط( َوالَمرحلتْين  الُحدود المكانيّة −

 ِمن ُمدن َوقُرى عربيّة ُمختلفَة في البالد.

 2021-2022: طُبقَّت أداة البَحث في الفَصل الثاني َوالثالث ِمن العام الدّراسي الُحدود الزمنيّة −

 

 : جراءاتهاإالدراسة و منهجية

ِلَوصِف الَموضوع   تَْحقيِق الَهدف، فقَدْ تمَّ استْخداَمهُ  اعتمدَت هذِه الدّراسة على الَمنَهج الَوصفي االْرتِباطي ِمن أجل 

بيَن الُمكّونات َواآلراء التّي طُرَحت َواآلثار التّي    القةَوتْحليل البَيانات التّي تَمَّ الُحصوَل علْيها ِمن تَْفريغِ االْستبانات َوبَيان الع

 لفَحص َوالتَّحليل. تُْحِدثُها؛ إذْ يُعَدُّ هذا الَمنهج أَحد أشكال التّحليل الِعلمي الُمنظَّم ِلَوْصِف ظاِهرة أْو ُمشِكلة، تَصنيِفها َوإخضاِعها لِ 

 

 :مجتمع الدراسة

ُن ُمجتمُع الدّراسة ِمن َطلبِة المَ  َوالثّانويّة ِمن ُمدُن َوقُرى عربيّة ُمختلفَة في أْنحاِء الباِلد   االعداديةراِحل االبتدائيّة، يتكوَّ

 )عكا، قُرى عكا، قُرى الجليل األَعلى َواألسفل َوقُرى الُمثلث(. 

 

 :عيّنة الدراسة

الع ِمن  تُعدُّ  َوالتّي  الدّراسة  الباِحثة عيِّنةً عشوائيّةً بسيطةً في هذِه  أفراِد  اْستْخدَمت  بيَن  ِمن  فَرد  تجعُل لكّل  التّي  يّنات 

َل   الُمجتمع نَْفس فُرَصة االْختيار َوتضمُن لكُّل فرٍد فُرصةً متكافئَةً َوُممثّلةً لمجتمعِه األَصلي دوَن أَن تَترَك مجااًل للباحث أَن يتدخَّ

َوقُرى عربية ُمختلفة في البالد. َوالَجدول التّالي يُوّضح  استبانة على هؤالِء الطُّالب ِمن ُمدُن 684في االْختيار، فقَدْ تمَّ تَوزيع 

 َخصائِص أفراد العيّنة.
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 (: األَعداد والنسب المئوية لُمتغيّرات عيّنة الّدراسة1الجدول )

 النسبة المئوية  العدد الفئة المتغيّر 

 الجنس 
 42.0 287 ذكر 

 58.0 397 أنثى 

 التحصيل 

 

 38.3 262 متفوق

 39.3 269 جيد

 18.6 127 متوسط

 3.8 26 أقل من المتوسط

 الصفوف 

11 – 12 219 32.0 

6 – 8 268 39.2 

9 – 10 197 28.8 

الوضع 

 االقتصادي 

 63.6 435 جيد

 31.6 216 متوسط

 4.8 33 أقل من المتوسط

 التديّن 

 30.7 210 متديّن

 56.9 389 محافظ 

 4.8 33 متعّصب

 7.6 52 متديّن جدًّا

 

(، توزيع عينة الدراسة بحسب آفاق مستقبلية، من حيث النسب والتكرارات، فقد توزعت عينة الدراسة 1يبين الجدول )

%(، ومن 58( وبنسبة )397%( وعلى )42( ذكراً وبنسبة )287( وقسمت على )684من حيث الجنس بحيث احتوت على )

%(، أما من حصلوا 38.3( شخصاً وبنسبة )262التحصيل الدراسي فمنهم من حصل على درجة متفوق وبلغ عددهم )حيث 

جيد ) تقدير  )269على  )39.3( شخصاً  متوسط  تقدير  على  وبنسبة )127%(، ومن حصلوا  من  18.6( شخصاً  أما   ،)%

أما من حيث الصفوف فبلغ عدد العينة من    %(.3.8( شخصاً وبنسبة )26حصلوا على تقدير اقل من متوسط بلغ عددهم )

%(، بينما  39.2( طالباً وبنسبة )268( بلغ عددهم )8-6%(، أما الصفوف )32( طالباً وبنسبة )219( )11-12الصفوف )

من ) )10-9الصفوف  عدهم  بلغ   )197( وبنسبة  طالباً  الطالب    %(.28.8(  بلغ عدد  االقتصادية  الصفوف  بينما من حيث 

)المشاركين في   تقدير جيد  الدراسة والحاصلين على  بلغ 6.6( وبنسبة )435عينة  تقدير متوسط  %(، أما الحاصلين على 

%(. أما من  4.8( طالباً وبنسبة )33%(، والحاصلين على تقدير اقل من المتوسط بلغ عددهم )31.6( وبنسبة )216عددهم )

( أّن  النتائج  فأظهرت  التديّن  )210حيث  وبنسبة  شخصاً   )30.7  )%( أما  وبنسبة  389متديّن،  العيّنة  أفراد  من  شخصاً   )

%( 7.6( شخصاً وبنسبة )52%( متعّصب، وأخيراً )4.8( شخصاً وبنسبة )33%( محافظ، بينما أظهرت النتائج أن )56.9)

انّهم    متديّن جداً. ويدل على أّن أفراد العينة متنوعة من ذكر وأنثى وأساليب وتحصيلهم العلمي مختلف من شخص آلخر كما

 مختلفين في التديّن والوضع االقتصادي.

 

 : أداة الدراسة

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات لهذه الدراسة والتي تم تصميمها في ضوء الدراسات النظرية، وهذه 

األداة تساعد على تسجيل البيانات وعرضها في جداول تعين الباحثين على الكشف عما تنطوي عليه هذه البيانات، وقد تم  
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الديموغرافية، والتي اشتملت على البيانات األولية التالية: )الجنس، التحصيل   تصميم استبانة الدراسة لتتّألف من المتغيرات

الدراسي، الصفوف، الوضع االقتصادي، التديّن(. أما الشق الثّاني من االستبانة فقد اشتمل على متغيرات البحث األساسية،  

ر األول محور كيف ترى مستقبلك، وما هي  وهي متغيرات تابعة وشملت البيانات األساسية وشملت أربع محاور. تمثل المحو

الُمستقبل وشمل على )4فرصك وشمل ) َحوَل  الُخَطط  َوَوضع  النّشط  التّفكير  الثاني فجاء محور  (  3( فقرات، أما المحور 

فاق فقرات، أما المحور الثالث محور اآلفاق الُمستقبليّة: تطلّعات وشمل على فقرتين، باإلضافة على المحور الرابع محور اآل

( وشمل  التوقّعات  مرتفعة،  8الُمستقبليّة:  جداً،  مرتفعة  لإلجابة  سيعطى  حيث  المتدرج  ليكرت  مقياس  وباستخدام  فقرات.   )

 متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً، والتّي تم عرضها على المشرف األكاديمي للموافقة على صياغة أسئلتها. 

 

 تَصميم الّدراسة: 

 المتغيّرات التالية:اْشتَملَت الدّراسة على 

 الخطط الُمستقبليّة لدَى الّشبيبة في الُمجتمع العربي. \التوقعات\الفرص\التطلُّعات :المتغيّرات التابعة

 التحصيل العلمي.-5درجة التديّن -4الوضع االقتصادي -3 الصَّف-2 )ذكر، أنثى( الجنس-1: المتغيّرات الُمستقلّة

 

 : ثبات أداة الدراسة

( ِلعبارات Cronbach's Alphaِمن أجل التّحقّق ِمن ثَبات أَداة الدّراسة فَقَدْ تمَّ اْحتِساب َمعاِمل الثّبات كرونباخ ألفا )

 الدّراسة َوكانت قِيَم الُمعاَمالت َكما هي ُمبيّنة في الَجدول التّالي: 

 (: اْحتِساب َمعامل الثّبات كرونباخ ألفا 2الجدول )

معامل الثبات كرونباخ  المحور

 ألفا 

عدد  

 الفقرات 

حج

 م العيّنة

 كيف ترى مستقبلك، وما هي فرصك 
0.583 4 

68

4 

 التّفكير النّشط َوَوضع الُخَطط َحوَل الُمستقبل 
0.814 3 

68

4 

 اآلفاق الُمستقبليّة: تطلّعات
0.700 2 

68

4 

 اآلفاق الُمستقبليّة: التوقّعات
0.883 8 

68

4 

 الكليّة الدرجة 
0.815 17 

68

4 

 

ؤية الُمستقبليّة َوالفَُرص(، و58.3تدلٌّ هذِه الِقيَم على أّن نِسبةَ ثبَات نتائج الدّراسة هي  % ِلِمحَور 81.4% ِلمحور )الرُّ

الُمستقبل(، و الُخَطط َحول  َوَوضع  النّشط  التطلّعات(، و70)التّفكير  المستقبلية،  ِلمحور )اآلفاق  %  88.3% ِلمحور )اآلفاق 

 % للدّرجة الكليّة، وهذِه نِسب جيّدة تدلُّ على ثَبات نَتائج الدّراسة.81.5المستقبلية، التوقعات(، و

 

 إجراءات الدراسة: 

 سيتم إتباع الخطوات التالية إلجراء الدراسة:

متمثلة بالكتب والدراسات والدوريات ومواقع اإلنترنت ومن    التطلُّعات الُمستقبليّة لدَى الّشبيبةطالع على األدب التربوي  اإل ●

 ثم البدء بإعداد خلفية الدراسة واإلطار النظري للدراسة. 

 إعداد أداة الدراسة وهي استبانات.  ●
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 إجراء التحليل اإلحصائي الالزم لها والوصول إلى النتائج. ●

الستخراج    SPSSتفريغها وتحليل نتائجها باستخدام برنامج  سيتم توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة، ومن ثم جمعها و  ●

 النتائج. 

 

 :المعالجة اإلحصائية

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثم تمت معالجة البيانات إحصائياً  

اإلحصائية المستخدمة: تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية  ( ومن المعالجات  SPSSباستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية )

 (، وهي على النحو اآلتي: SPSSلتحقيق أهداف الدراسة بتحليل البيانات إحصائياً وفقاً لبرنامج الرزمة اإلحصائية )

يتعلق   ما  وجميع  الديموغرافية  خصائصهم  ضوء  في  الدراسة  عينة  خصائص  لتحديد  المئوية  والنسب  التكرارات 

االستبانة، ومعامل ارتباط  ب العينة على كل فقرة من فقرات  الدراسة، والمتوسط الحسابي لحساب متوسط استجابات أفراد 

 كرونباخ ألفا لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.

 

 النّتائِج المتعلّقة بِسؤال البَحث:

 َعرض النّتائج التي توصلّت إلْيها الدّراسة:

 استخدمُت المتوّسطات الِحسابيّة والنّسب الِمئويّة لكّل فِْقرة وللدََرجة الكليّةلإلجابِة عن الّسؤال 

الُخماسي )بدرجة مرتفعة جداً=   ِمقياس" ليكرت "  التّدريج َحسب  البحُث على  بدرجة  4، بدرجة مرتفعة =  5وقدْ اعتمدَ   ،

 النّتائج اعتمدُت َمفاتيح المتوّسطات التالية: (، ِمن أجل تَفسير 1، بدرجة منخفضة جدًّا= 2، بدرجة منخفضة = 3متوسطة =

 بدرجة متوسطة  3.40-2.61 بدرجة منخفضة   2.60-1.81بدرجة منخفضة جداً  1-1.80

 بدرجة مرتفعة جداً  5 – 4.21      بدرجة مرتفعة 4.20 – 3.41

 

 المستقبلية والفرص:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الرؤية -(: 3جدول)

ا

 لرقم

الوسط  اإلجابة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

1

- 

مرتفعة   72009. 4.2617 أ. المشاركة في مساعدة األخرين

 جدا

2

- 

 1.33825 3.4254 ب. وجود أصدقاء يمكنك االعتماد عليهم 

 مرتفعة

3

- 

مرتفعة   80149. 4.3041 ج. أن تكون بصحة جيدة 

 جدا

4

- 

مرتفعة   88612. 4.3099 تكوَن آمنًا د. أن 

 جدا

 مرتفعة 64412. 4.0753 الدرجة الكلية  

 

( نالحظ أن تقييم عبارات محور )الرؤية المستقبلية والفرص( بحسب إجابات المبحوثين كانت بدرجة 3من الجدول )

( وانحراف  4.30، بمتوسط حسابي )أن تكون آمنًامرتفعة جداً أو مرتفعة، وأن أعلى العبارات من حيث التقييم هي العبارة:  

( وأن0.72معياري  جدًّا،  بدرجة مرتفعة  وتقييم  العبارة:    (  التقييم هي  من حيث  العبارات  هذه  يمكنك  أدنى  وجود أصدقاء 

عليهم )االعتماد  حسابي  بمتوسط   ،3.42 ( وانحرافها  مرتفعة.0.1.33(  بدرجة  وتقييمها   ،)  ( الكلية  الدرجة  (  4.07وكانت 

ب أن يتمتعوا باألمان ألن  ( وبدرجة مرتفعة؛ ويعزى هذا بأّن الرؤية المستقبلية والفرص للطال0.64وانحرافها المعياري )

األمان يمنح الكثير من الطالب الثقة بالنفس والمثابرة والجد للوصول الى مبتغاهم وتحقيق ما يصبون إليه من فرص، كما أنّهم 
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يريد عكس  ما  على  ويحصل  ويدرس  يعمل  أن  يستطيع  السليم صحياً  الشخص  األمان ألّن  تكمل  الجيدة  الصحة  أن  يرون 

ني من األمراض المزمنة فال يستطيع أن يتحصل على المستوى الدراسي الذي يطمح إليه فالصحة الجيدة المريض الذي يعا

الكل يتمناها، باإلضافة إلى ذلك اآلفاق المستقبلية التي يتطلع إليها الطالب هي مساعدة اآلخرين والتطلع إلى الخير كما أوصانا  

قوي للمواصلة والعمل فإنّه يرجع إلينا بالفائدة والحصول على أعلى الدرجات،    بينينا محمد صل هللا عليه وسلم أّن تعطينا دافع

أي أّن كلّما كنا نشعر باألمان وبصحة جيدة والمشاركة في مساعدة اآلخرين فإنّنا نحقق الرؤية المستقبلية التي نصبو غليها  

 جد خيراً.ونصل على ما نريد باإلضافة إلى الحصول على الفرص أي كلما عملنا خيراً ن

كمحور للدراسة عن الدّراسات السابقة العربية    الرؤية المستقبلية والفرصلقد انفردت هذه الدراسة باستخدام محور  

 منها واألجنبية. 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات التفكير النشط ووضع الخطط حول المستقبل: -(: 4جدول)

 الدرجة االنحراف المعياري الحسابي الوسط  اإلجابة الرقم

 مرتفعة 89118. 4.1243 أ. لدي خطط لما سأفعله في المستقبل   -1

 مرتفعة 1.01797 3.5424 ب. لقد بدأت بالفعل في تنفيذ خططي المستقبلية  -2

  ج. أستطيع بنفسي أن أرى العديد من االحتماالت -3

 المستقبلية المختلفة 

3.9050 .95799 
 مرتفعة

 مرتفعة 81684. 3.8572 الدرجة الكلية  

 

( الجدول  )4من  محور  عبارات  تقييم  أن  نالحظ  المستقبل(  حول  الخطط  ووضع  النشط  إجابات  التفكير  بحسب   )

المستقبل، المبحوثين كانت جميعها بدرجة مرتفعة، وأن أعلى العبارات من حيث التقييم هي العبارة: لدي خطط لما سأفعله في  

( التقييم هي  0.89( وانحراف معياري )4.12بمتوسط حسابي  العبارات من حيث  بدرجة مرتفعة، وأن أدنى هذه  وتقييم   )

  (، وتقييمها بدرجة مرتفعة.0.1.01( وانحرافها )3.54العبارة: لقد بدأت بالفعل في تنفيذ خططي المستقبلية، بمتوسط حسابي )

التفكير النشط ووضع الخطط ( وبدرجة مرتفعة؛ ويعزى هذا بأّن  0.82( وانحرافها المعياري )3.85وكانت الدرجة الكلية )

هو أفراد المجتمع ونخص أيضاً الطالب الذين يدرسون ويخططون على مستقبلهم وهو بتكملة الدراسة وتحقيق    حول المستقبل

، كما نرى هنا في هذه الدراسة أّن الّطالب دائمي التّفكير في المستقبل فم يخططون  األحالم والعمل الذي يطمحون أن يكونوا فيه

يخططون   كانوا  كلما  انّهم  أي  مختلفة  مستقبلية  احتماالت  عدة  في  أنفسهم  يستطيعوا رؤية  أنّهم  كما  مستقبالً،  سيفعلونه  لما 

وهناك فئة من يختارون الفرع المهني في التحصيل  لمستقبلهم فإنّهم يستطيعون أن يروا أنفسهم في عدة خيارات مستقبلية،  

ّن كلٌّ يخطط لمستقبلِه كما يراه، فمنهم  مستقبلية التي يطمحون إليها، أي أالدراسي فإنّهم يكونوا قد بدأوا بالفعل بتنفيذ الخطط ال

 وقت.من يضع عدة احتماالت لغاية ما يحقق واحدة منها ومنهم من يختار العمل فيخطط وينفذ في نفس ال

كمحور للدراسة عن الدّراسات  التفكير النشط ووضع الخطط حول المستقبللقد انفردت هذه الدراسة باستخدام محور 

 السابقة العربية منها واألجنبية. 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اآلفاق المستقبلية: تطلعات -(: 5جدول)

ا

 لرقم

الوسط  اإلجابة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

1

- 

هذه   على  حصولك  احتمالية  مدى 

 الوظيفة؟ 

4.1959 .79691 
 من المحتمل

2

- 

مدى احتمالية إكمال المستوى التعليمي  

 الذي ترغب فيه

4.4737 .69775 
 من المحتمل جدا

 من المحتمل جدا 65702. 4.3348 الدرجة الكلية  
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( بحسب إجابات المبحوثين، كانت العبارة:  اآلفاق المستقبلية: تطلعاتتقييم عبارات محور )( نالحظ أن  5من الجدول )

احتمالية إكمال المستوى ( وتقييمها )من المحتمل(، والعبارة:  4.19( بمتوسط حسابي )احتمالية حصولك على هذه الوظيفة؟)

( وانحرافها 4.33(، وكانت الدرجة الكلية )0.70(، وانحراف معياري )4.33التعليمي الذي ترغب فيه، بمتوسط حسابي )

 وبتقييم )من المحتمل جداً(. 0.66المعياري 

اآلفاق المستقبلية التي يتطلّع إليها الطالب تكمن في احتمالية تكملة تحصيلهم الدراسي كل حسب اختيار  ويعزى هذا أّن  

اً له، ّكما كان فرص الحصول على الوظيفة حكومية  التخصص الذي يطمح إليه في المستقبل وفي إمكانية توفير الوظيفة أيض

أو خاصة في مجال ما ومتوفرة يتيح للطالب أن يكملوا مستواهم التعليمي الذي يرغبون فيه، والعكس صحيح. أي أّن دائماً 

لّت الفَُرص  يطمح الطالب على الوصول على مستوى عالي جداً مما يحقّق رغباتهم في المستوى األكاديمي والوظيفي، وكلّما ق

في الحصول على وظيفة كلّما قلَّ توّجههم للمستوى المهني الذي يطمحون إليه مّما يؤهلهم على فتح خطوط عمل جديدة أو  

صنعة؛   )امتالك  دراسة  مع  الدراسة  هذه  )Stoddard et al,  2012اتفقت  ودراسة   ،)Costantin  ,2005 ودراسة  ،)

(Goldel et al  ,2010( ودراسة ،)  ،ودراسة 2008(، ودراسة )مصالحة،  2005(، ودراسة )منصور،  2004محاجنة ،)

(Aaron,Nabil& Gad ,2004 .باستخدام التطلّعات كآفاق مستقبلية للطالب والمجتمع ) 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اآلفاق المستقبلية: التوقعات: -(: 6جدول)

ا

 لرقم

االنحراف  الحسابي الوسط  اإلجابة

 المعياري

 الدرجة

1

- 

 98423. 4.1345 هل ستكون لديك مستقبالً وظيفة بأجر جيد؟
 مرتفع

2

- 

 1.10513 4.2383 هل ستكون قادًرا على امتالك منزل خاص بك؟ 
 مرتفع جدا

3

- 

 1.13580 4.2091 هل سيكون لديك عمل اخترته أنت؟ 
 مرتفع جدا

4

- 

 1.00810 4.3860 سعيدة؟ هل ستكون لديك أسرة 
 مرتفع جدا

5

- 

 1.09398 3.7851 هل ستبقى بصحة جيدة معظم الوقت؟ 
 مرتفع

6

- 

 1.27998 3.6082 هل ستتمكن من العيش أينما تريد في الدولة؟ 
 مرتفع

7

- 

 1.08286 4.1798 هل ستحظى باالحترام من قبل مجتمعك؟ 
 مرتفع

8

- 

 1.32801 3.7178 االعتماد عليهم؟ سيكون لديك أصدقاء جيدون يمكنك 
 مرتفع

 مرتفع 83965. 4.0323 الدرجة الكلية  

 

بحسب إجابات المبحوثين كانت بدرجة   اآلفاق المستقبلية: التوقعات ( نالحظ أن تقييم عبارات محور  6من الجدول )

مرتفعة جداً أو مرتفعة، وأن أعلى العبارات من حيث التقييم هي العبارة: هل ستكون لديك أسرة سعيدة؟، بمتوسط حسابي  

العبارة: هل 1.00( وانحراف معياري )4.38) التقييم هي  العبارات من حيث  ( وتقييم بدرجة مرتفعة جدًّا، وأن أدنى هذه 

)  ستتمكن بمتوسط حسابي  الدولة؟،  في  تريد  أينما  العيش  )3.60من  وانحرافها  وكانت  1.28(  مرتفعة.  بدرجة  وتقييمها   ،)

( وبدرجة مرتفعة؛ ويعزى هذا أّن اآلفاق المستقبلية يتطلّع إليها الطالب 0.84( وانحرافها المعياري )4.03الدرجة الكلية )

ن أسرة ذات أخالق عالية وجيدة وأّن يكونوا سعداء ومبسوطين في الحياة األسرية،  من خالل توقعاتهم فإنّهم دائمي التوقع بتكوي 

بالحصول على وظيفة يرغبون   التوقع  فالطالب دائمي  بهم،  قادرين على امتالك منزل خاص  يكونوا  يتوقعوا أن  أنّهم  كما 

فيها كما أ يكونوا  بين أطروبراتب جيد أن  المتبادل  باالحترام  التوقع  انّهم دائمي  ن  ألسرة والمجتمع والمحيطين بهم، وأاف 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

372  

 

www.ijherjournal.com 

 

يتمتعوا بصحة جيدة والمحافظة على األصدقاء الجيّدين واالبتعاد عن أصدقاء الّسوء، كما يرنون أنّهم سيعيون مكانهم بدون  

ا ودائمي  يجري حولهم  وما  ويلمسونه  يالحظونه  بما  التوقع  دائمي  الطالب  أّن  أي  بالهجرة.  التّفكير  أو  الدولة  لتفكير تغير 

التمتع   أن  واختيار األصدقاء كما  المحترم  العيش  سبل  لهم  تؤمن  ووظيفة  وبيت  أسرة  تكوين  من  ينتظرهم،  وما  بالمستقبل 

 بالصحة الجيدة تكسبهم البحث عن الوظيفة أو العمل الجيد عن وجد والمكسب الجيد أيضاً. 

(، 2004كمحور للدراسة مع دراسة )عشري،    اتاآلفاق المستقبلية: التوقعلقد اتفقت هذه الدراسة باستخدام محور  

( باستخدام التوقعات كمحور آلفاق المستقبلية التي يتطلع إليها Heywood، et al  ,.2017ومع دراسة )هيوود وآخرون  

 الطالب في خططهم المستقبلية. 

 

 النتائج المتعلّقة بفرضيات الدراسة:

 المبنية على متغير الجنس( الفرضية األولى: )اختبار معنوية الفروق 

في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(،   α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

لمتغير   تعزى  الكلية،  والدرجة  )التوقعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )التطلعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق 

ية لعبارات الدراسة الجنس، َوللتحقّق من صحة هذه الفرضية نستخدم اختبار" تي " لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحساب 

 (: 7ومحاورها بناًء على إجابات المبحوثين لكل فقرة من فقرات الدراسة، كما في الجدول)

 (: نتائج اختبار_"تي" لقياس داللة الفروق في متوسطات الدراسة تعزى لمتغير الجنس 7الجدول )

 العدد الجنس  المحور
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري
 الحريةدرجات  قيمة ت 

القيمة 

االحتمال

 ية

الداللة 

 االحتمالية 

الرؤى 

المستقبلية 

 )الفرص( 

 58494. 4.1280 287 ذكر 

 غير دال 069. 682 1.824
 68191. 4.0372 397 أنثى 

اآلفاق  

المستقبلية)الخ 

 طط(

 82919. 3.8339 287 ذكر 

 غير دال 526. 682 634.-
 80844. 3.8741 397 أنثى 

اآلفاق  

المستقبلية 

 )التطلعات( 

 92506. 3.9691 287 ذكر 

 غير دال 528. 607.084 631.-
 77002. 4.0781 397 أنثى 

اآلفاق  

المستقبلية 

 )االتوقعات(

 67622. 4.2735 287 ذكر 

 دال 038. 682 2.079-
 63999. 4.3791 397 أنثى 

 53716. 4.0511 287 ذكر  الدرجة الكلية 
 غير دال 344. 682 946.-

 57374. 4.0921 397 أنثى 

 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 7تشير نتائج تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم )

(α ≤  0.05   ،)( في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات

والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الجنس، باستثناء وجود فروق في محور اآلفاق المستقبلية )التوقعات(؛ فكان متوسط الرؤى  

للذكور هو ) (، أما متوسط اآلفاق المستقبلية )الخطط(  0.069(، والقيمة االحتمالية )4.04( ولإلناث هو )4.12المستقبلية 

(، أما متوسط اآلفاق المستقبلية )التطلّعات( فكان للذكور  0.526( والقيمة االحتمالية )3.87( ولإلناث )3.83للذكور فكان )
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( لإلناث، 4.09( للذكور و)4.05ية فكانت )(، أما الدرجة الكل0.528( والقيمة االحتمالية )4.8( ولإلناث فكان )3.96هو )

( فإن الفروق بين متوسطات الذكور ومتوسطات  0.05(، وألن هذه القيم االحتمالية أكبر من القيمة )0.344والقيمة االحتمالية )

( والقيمة  4.38( ولإلناث فكان )4.27اإلناث ليست ذات داللة معنوية؛ أما متوسط اآلفاق المستقبلية )التوقعات( للذكور فكان )

 ( فإن هذه الفروق ذات داللة معنوية. 0.05(، وألن هذه القيمة االحتمالية أقل من القيمة )0.038االحتمالية )

 

 :مناقشة الفرضية األولى

ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في -للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار

من   كل  المستقبلية  مستوى  اآلفاق  )التطلعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى 

( أن مستوى الداللة الكلي لمحاور االستبانة  7)التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الجنس، حيث أظهرت نتائج الجدول )

( وبهذا تقبل الفرضية والتي تؤكد على عدم وجود فروق  0.05ستوى الداللة )( وهذه القيمة أكبر من قيمة م0.344قد بلغ )

( الداللة  مستوى  عند  داللة إحصائية  المستقبلية  α ≤  0.05ذات  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى  كل من  مستوى  في   )

ة )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، باستثناء وجود فروق في محور اآلفاق المستقبلي

لمتغير الجنس هي فروق ظاهرية فقط، وليست ذات داللة معنوي، وهذا يعزى بأّن كال الجنسين يتطلعون آلفاق مستقبلية من  

م  نّهم دائمي التخطيط لمستقبلهوالحصول على وظيفة مرموقة، كما أ  حيث الفرص ألنّه كلما أتيحت لهم الفرصة لتكملة الدّراسة

كان ذكر أم أنثى، باإلضافة على ذلك فهم دائمي التطلّع على الّنجاح والمثابرة، أي أن كلما قاموا بالتخطيط بما للمستقبل    أياً 

فهذا يرجع على مدى تحصيلهم الدراسي التي تتيح لهم الفرص بما يتطلعون إليه في تكوين األسر والوظيفة وما شبه ذلك، كما  

 انة مرموقة بما يتماشى مع طموحاتهم.يتوقعون أن يكونوا ذو مك

 ( باستخدام متغير الجنس كمتغير لدراستها.Cabras, et al  ,.2020اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )كابراس وآخرون  

 

 : الفرضية الثانية:)اختبار معنوية الفروق المبنية على متغير التحصيل(

في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(،   α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  

لمتغير   تعزى  الكلية،  والدرجة  )التوقعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )التطلعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق 

اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في متوسطات الدراسة،  التحصيل؛ للتحقق من صحة هذه الفرضية نستخدم 

 (.8تعزى لمتغير التحصيل، كما في الجدول )

 ( تبعاً لمتغير )التحصيل(:ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )8جدول رقم )

 العدد التحصيل  المحور
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 ف

القيمة 

 االحتمالية 

الداللة 

اإلح

 صائية

الرؤى 

المستقبلية 

 )الفرص( 

 58984. 4.1880 262 متفوق

 دالة 001. 5.821
 60199. 4.0483 269 جيد

 67923. 3.9508 127 متوسط

 1.09948 3.8269 26 اقل من متوسط 

اآلفاق  

المستقبلية 

 )الخطط( 

 77525. 4.1094 262 متفوق

 دالة 000. 26.270
 76957. 3.8513 269 جيد

 76850. 3.5039 127 متوسط

 85775. 3.1026 26 أقل من متوسط 

 82180. 4.1927 262 متفوق
 دالة 000. 11.871

 74412. 4.0637 269 جيد
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اآلفاق  

المستقبلية 

 )التطلعات( 

 91431. 3.7234 127 متوسط

 1.05001 3.6010 26 أقل من متوسط 

اآلفاق  

المستقبلية 

 )التوقعات(

 48053. 4.5973 262 متفوق

 دالة 000. 41.728
 58910. 4.3197 269 جيد

 82222. 3.9331 127 متوسط

 64926. 3.8077 26 أقل من متوسط 

 48811. 4.2719 262 متفوق الدرجة الكلية 

 دالة 000. 33.758
 47121. 4.0707 269 جيد

 64997. 3.7778 127 متوسط

 65136. 3.5845 26 أقل من متوسط 

 

 α( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8تشير نتائج تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم )

( في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، اآلفاق  0.05  ≥

(،  0.05المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير التحصيل، حيث كانت جميع القيم االحتمالية أقل من القيمة )

 : LSDدم اختبار ولتحديد اتجاهات هذه الفروق نستخ

 LSD(: اختبار 9جدول رقم )

 ( فئة التحصيلI) العامل التابع
(J  فئة )

 التحصيل 

الفرق في المتوسط 

 (I-Jالحسابي )

القيمة 

 االحتمالية 

 012. -13965.* متفوق جيد الرؤى المستقبلية)الفرص( 

 001. -23719.* متفوق متوسط

 006. -36105.* متفوق أقل من متوسط 

 000. -25811.* متفوق جيد اآلفاق المستقبلية)الخطط( 

 000. -60548.* متفوق متوسط

 000. -34736.* جيد

 000. -1.00685* متفوق أقل من متوسط 

 000. -74874.* جيد

 016. -40137.* متوسط

المستقبلية  اآلفاق 

 )التطلعات( 

 000. -46932.* متفوق متوسط

 000. -34024.* جيد

 000. -59179.* متفوق أقل من متوسط  

 جيد

 

*.46270- .006 
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المستقبلية  اآلفاق 

 )التوقعات(

 000. -27763.* متفوق جيد

 000. -66426.* متفوق متوسط

 000. -38663.* جيد

 000. -78964.* متفوق أقل من متوسط 

 000. -51201.* جيد

 000. -20112.* متفوق جيد الدرجة الكلية 

 000. -49406.* متفوق متوسط

 000. -29294.* جيد

 000. -68733.* متفوق أقل من متوسط 

 000. -48621.* جيد

 

تشير البيانات الواردة في الجدول )..( إلى أن متوسط الرؤى المستقبلية )الفرص( يختلف ما بين الجيدين والمتفوقين  

( درجة ولصالح المتفوقين، وما بين  0.24ولصالح المتفوقين، وما بين المتوسطين والمتفوقين بمقدار )( درجة 0.14بمقدار )

( درجة ولصالح المتفوقين؛ أما متوسط اآلفاق المستقبلية فكان يختلف ما بين  0.36األقل من المتوسطين والمتفوقين بمقدار )

( ولصالح المتفوقين،  0.60قين، وما بين المتفوقين والجيدين بمقدار )( درجة ولصالح المتفو0.26المتفوقين والجيدين بمقدار )

(  1.00( ولصالح الجيدين، وما بين المتفوقين و)األقل من المتوسطين( بمقدار )0.34وما بين الجيدين والمتوسطين بمقدار )

يد، وما بين المتوسط و)األقل من ( ولصالح الج0.75درجة ولصالح المتفوقين، وما بين الجيد )واألقل من المتوسط( بمقدار )

 ( درجة ولصالح المتوسط. 0.40المتوسط( بمقدار )

( درجة ولصالح المتفوق، 0.47أما متوسط اآلفاق المستقبلية )التطلعات( فاختلف ما بين المتفوق والمتوسط بمقدار )

( ولصالح 0.34جيد والمتوسط بمقدار )( ولصالح المتفوق، وما بين ال0.59وما بين المتفوق و)األقل من المتوسط( بمقدار )

( ولصالح الجيد، أما متوسط اآلفاق المستقبلية )التوقعات( فاختلف 0.46الجيّد، وما بين الجيّد و)األقل من المتوسط( بمقدار )

، وما  ( ولصالح المتفوق0.66( ولصالح المتفوق، وما بين المتفوق والمتوسط بمقدار )0.28ما بين المتفوق والجيد بمقدار )

( ولصالح المتفوق، 0.79( ولصالح الجيد، وما بين المتفوق و)األقل من المتوسط( بمقدار )0.39بين المتوسط والجيد بمقدار )

 ( ولصالح الجيد.0.51وما بين الجيد و)األقل من المتوسط( بمقدار )

ق والجيد ولصالح المتفوق، وما بين  ( درجة ما بين المتفو0.20أما الدرجة الكلية فكان االختالف في مستواها بمقدار )

( درجة  0.69( درجة ولصالح المتفوق، وما بين المتفوق و)األقل من المتوسط( بمقدار )0.49المتفوق والمتوسط بمقدار )

( 0.49( ولصالح الجيد، وما بين الجيد و)األقل من المتوسط( بمقدار )0.29ولصالح المتفوق، وما بين المتوسط والجيد بمقدار )

 لصالح الجيد.و

 ونستدل من هذه الفروق أن أكبر المتوسطات كان لصالح المتفوقين ثم الجيدين ثم المتوسطين ثّم األقل من المتوسطين.

 

 :مناقشة الفرضية الثّانية

( لقياس داللة الفروق في المتوسطات  ANOVAللتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار التباين األحادي )

المستقبلية   اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى  من  كل  مستوى  في  الكلية  للدرجة  الحسابية 

( نتائج الجدول  الكلية، تعزى لمتغير التحصيل، حيث أظهرت  )التوقعات(، والدرجة  أن 8)التطلعات(، اآلفاق المستقبلية   )

ق االستبانة  لمحاور  الكلي  الداللة  )مستوى  بلغ  )0.000د  الداللة  مستوى  قيمة  من  القيمة أصغر  وهذه  تقبل 0.05(  وبهذا   )

الداللة ) تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( في مستوى كل من الرؤى α ≤  0.05الفرضية والتي 

المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، اآلفاق  

تعزى لمتغير التحصيل هي فروق ظاهرية فقط، وذات داللة معنوي؛ وهذا يعزى بأّن اآلفاق المستقبلية أّن الطالب يتطلّعون  
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ونوا إلى فرص والتّخطيط والتطلع والتوقع إلى التحصيل، أي أّن كلّما كان تحصيلهم بتقدير متفوق يحصلون ويتوقعون أن يك

ذات مستويات جيّدة عكس الذين يحصلون على أقل من المتوسط فإنّهم يبحثون على شيء يفيدهم ويصلون الى مبتغاهم كما  

يفكر المتفّوقون، وهذا يرجع على إّن التحصيل ال يقف عقبة أمام تطلعات والتّوقعات الطالب والفرص المتاحة لهم من حيث  

ات الحياة فالكّل ينجح في االختيار الذي يختاره سواء أكان متفوق أم ال فاإلرادة هي  العمل وتكوين األسر وغيرها من متطلب

 من تصنع اإلنسان والنّجاح في اآلفاق المستقبليّة. 

لقد انفردت هذه الدراسة باستخدام متغير التحصيل حيث أنه ال توجد دراسات سابقة تطرقت الستخدام التّحصيل كمتغيّر  

 لدراستها.

 

 الفرضية الثالثة:)اختبار معنوية الفروق المبنية على متغير الوضع االقتصادي(

في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(،   α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، اآلفاق المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الوضع 

داللة   لقياس  األحادي  التباين  تحليل  اختبار  نستخدم  الفرضية  هذه  صحة  من  َوللتحقّق  متوسطات  االقتصادي،  في  الفروق 

 (. 10الدراسة، تعزى لمتغير الوضع االقتصادي، كما في الجدول )

 تبعاً لمتغير )الوضع االقتصادي( (ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )10جدول رقم )

الوضع  المحور

 االقتصادي 

المتوسط   العدد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 ف

القيمة 

 االحتمالية 

الداللة 

 اإلحصائية

المستقبلية  الرؤى

 )الفرص( 

 000. 25.910 56827. 4.1931 435 جيد

 63984. 3.9155 216 متوسط دالة

 1.04820 3.5682 33 أقل من متوسط 

اآلفاق المستقبلية  

 )الخطط( 

 000. 14.961 70584. 3.9839 435 جيد

 90823. 3.6358 216 متوسط دالة

 1.15879 3.6364 33 متوسط أقل من 

اآلفاق المستقبلية  

 )التطلعات( 

 000. 42.795 73306. 4.2184 435 جيد

 86096. 3.7946 216 متوسط دالة

 1.04833 3.1364 33 أقل من متوسط 

اآلفاق المستقبلية  

 )التوقعات(

 000. 21.784 54679. 4.4414 435 جيد

 67493. 4.1991 216 متوسط دالة

 1.24259 3.8182 33 أقل من متوسط 

 43732. 4.2092 435 جيد الدرجة الكلية 

 59404. 3.8862 216 متوسط دالة 000. 45.208

 95690. 3.5398 33 أقل من متوسط 

 

 αإحصائية عند مستوى الداللة )( إلى وجود فروق ذات داللة  10تشير نتائج تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم )

( في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، اآلفاق  0.05  ≥
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المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الوضع االقتصادي، حيث كانت جميع القيم االحتمالية أقل من القيمة  

 LSD(، ولتحديد اتجاهات هذه الفروق نستخدم اختبار  0.05)

 LSD(: اختبار 11جدول رقم )

( فئة J) ( فئة الوضع االقتصادي I) العامل التابع

الوضع 

 االقتصادي 

الفرق في  

المتوسط الحسابي  

(I-J ) 

القيمة 

 االحتمالية 

الرؤى المستقبلية 

 )الفرص( 

 أقل من متوسط 

 

 000. -62492.* جيد

 003. -34733.* متوسط

 000. -27759.* جيد متوسط

اآلفاق المستقبلية  

 )الخطط( 

 016. -34754.* جيد أقل من متوسط 

 000. -34811.* جيد متوسط

اآلفاق المستقبلية  

 )التطلعات( 

 000. -1.08203* جيد أقل من متوسط 

 000. -65820.* متوسط

 000. -42383.* جيد متوسط

اآلفاق المستقبلية  

 )التوقعات)

 000. -62320.* جيد أقل من متوسط 

 001. -38089.* متوسط

 000. -24231.* جيد متوسط

 000. -66942.* جيد أقل من متوسط  الدرجة الكلية 

 000. -34646.* متوسط

 000. -32296.* جيد متوسط

 

( الجدول  في  الواردة  البيانات  الوضع 11تشير  بين  ما  اختلفت  قد  )الفرص(  المستقبلية  الرؤى  متوسط  أّن  إلى   )

واألقل من المتوسط بمقدار ( درجة ولصالح الجيد، وما بين المتوسط  0.62االقتصادي الجيد واألقل من المتوسط بمقدار )

( ولصالح الجيد، َوقد اختلف متوسط اآلفاق المستقبلية  0.28( درجة ولصالح المتوسط، وما بين الجيد والمتوسط بمقدار )0.35)

( 0.35( درجة ولصالح الجيد، وما بين المتوسط والجيد بمقدار )0.35)الخطط( ما بين الجيد و )األقل من المتوسط( بمقدار )

( 1.08ولصالح الجيد، وقد اختلف متوسط اآلفاق المستقبلية )التطلعات( ما بين الجيد و )األقل من المتوسط( بمقدار )درجة  

( بمقدار  المتوسط(  من  و)األقل  المتوسط  االقتصادي  الوضع  بين  وما  الجيد،  االقتصادي  الوضع  ولصالح 0.66ولصالح   )

( ولصالح الوضع االقتصادي الجيد، وقد اختلف مستوى  0.42ط بمقدار )الوضع االقتصادي المتوسط، وما بين الجيد والمتوس

( درجة ما بين الوضع االقتصادي الجيد و)األقل من المتوسط( ولصالح الجيد، 0.62اآلفاق المستقبلية )التوقعات( بمقدار )

(  0.24والمتوسط بمقدار )  درجة ولصالح المتوسط، وما بين الجيد  0.38وما بين المتوسط و )األقل من المتوسط( بمقدار  

بمقدار  المتوسط  بين الجيد واألقل من  ما  فقد اختلف مستواها  الكلية  أما الدرجة  درجة ولصالح الوضع االقتصادي الجيد؛ 

( درجة، ولسالح المتوسط، وما بين الجيد  0.34( درجة ولصالح الجيد، وما بين المتوسط واألقل من المتوسط بمقدار )0.67)

 ( ولصالح الجيد.0.32ار )والمتوسط بمقد

 ونستطيع أن نستدل مما سبق أن أعلى المتوسطات كانت للوضع االقتصادي الجيد ثم المتوسط ثم األقل من المتوسط. 
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 :مناقشة الفرضية الثالثة

المتوسطات  ( لقياس داللة الفروق في  ANOVAللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار التباين األحادي )

المستقبلية   اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى  من  كل  مستوى  في  الكلية  للدرجة  الحسابية 

)التطلعات(، اآلفاق المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الوضع االقتصادي، حيث أظهرت نتائج الجدول 

( وبهذا 0.05( وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة ) 0.000لمحاور االستبانة قد بلغ )  ( أن مستوى الداللة الكلي10)

( في مستوى كل من الرؤى  α ≤ 0.05تقبل الفرضية والتي تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

)التطلعات(، اآلفاق المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )الخطط(، اآلفاق المستقبلية  

 تعزى لمتغير الوضع االقتصادي هي فروق ظاهرية فقط، وذات داللة معنوي. 

وهذا يعزى بأّن الوضع االقتصادي يلعب دوراً مهماً في وضع اآلفاق المستقبلية التي يطمح إليها الطالب، أي أّن كلّما  

جيداً   االقتصادي  في عمل رؤى  الوضع  يحفّزهم  التي  المستقبلية  الخطط  والعمل  الدراسة  تكملة  في  الطالب  زادت فرص 

مستقبلية جيدة، بينما إذا تدنى الوضع االقتصادي فيصبح الطالب يبحث عن بدائل لكي يستطيع العيش كالبحث البتعاد عن  

 التحصيل واللجوء على سوق العمل للعيش بسالم.

 ( والتي تطرقت للوضع االقتصادي واستخدامه كمتغير للدراسة. 2014دراسة )الحربي،  لقد اتفقت هذه الدراسة مع

 

 الفرضية الرابعة :)اختبار معنوية الفروق المبنية على متغير الصف( 

في مستوى كل من الرؤى المستقبلية )الفرص(،   α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

المستقبلية لمتغير    اآلفاق  تعزى  الكلية،  والدرجة  )التوقعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )التطلعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )الخطط(، 

الصف؛ للتحقّق ِمن صحة هذه الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في متوسطات الدراسة، 

 (. 12تعزى لمتغير الصف، كما في الجدول )

 ( تبعاً لمتغير )الصف(ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )12)جدول رقم 

 العدد الصف  المحور
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 ف

القيمة 

 االحتمالية 

الداللة 

 اإلحصائية

الرؤى المستقبلية 

 )الفرص( 

11 – 12 219 3.9543 .59255 

 64913. 4.2071 268 8 – 6 دالة 000. 10.217

9 – 10 197 4.0305 .66266 

اآلفاق  

 المستقبلية)الخطط( 

11 – 12 219 3.7884 .84917 

 82262. 3.9005 268 8 – 6 غير دالة 302. 1.199

9 – 10 197 3.8748 .77012 

اآلفاق المستقبلية  

 )التطلعات( 

11 – 12 219 3.9155 .88226 

 77013. 4.1609 268 8 – 6 دالة 004. 5.620

9 – 10 197 3.9873 .86206 

اآلفاق المستقبلية  

 )التوقعات(

11 – 12 219 4.2215 .78111 

 60846. 4.4104 268 8 – 6 دالة 006. 5.220

9 – 10 197 4.3579 .54642 

 دالة 000. 7.933 63304. 3.9699 219 12 – 11 الدرجة الكلية 
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6 – 8 268 4.1697 .53663 

9 – 10 197 4.0626 .47409 

 

 α( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12تشير نتائج تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم )

)التوقعات(، 0.05  ≥ المستقبلية  اآلفاق  )التطلعات(،  المستقبلية  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى  من  كل  مستوى  في   )

والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الصف، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي عند نفس مستوى الداللة تعزى لمتغير الصف، 

 LSDولتحديد اتجاهات هذه الفروق نستخدم اختبار 

 LSD(: اختبار 13جدول رقم )

( فئة الوضع  J) ( الصفI) المتغير التابع 

 االقتصادي 

الفرق في المتوسط 

 (I-Jالحسابي )

القيمة 

 االحتمالية 

 003. -17663.* 8 – 6 10 - 9 الرؤى المستقبلية )الفرص) 

6 - 8 11 – 12 *.25275 .000 

 027. -17360.* 8 – 6 10 - 9 اآلفاق المستقبلية )التطلعات( 

6 - 8 11 – 12 *.24539 .001 

 034. 13641.* 12 – 11 10 - 9 اآلفاق المستقبلية )التوقعات(

6 – 8 11 – 12 *.18899 .002 

 000. 19980.* 12 – 11 8 - 6 الدرجة الكلية 

9 – 10 *.10713- .039 

 

( والصفوف 10-9الرؤى المستقبلية قد اختلف ما بين الصفوف )( إلى أن متوسط  13تشير البيانات الواردة في الجدول )

 0.25( بمقدار  12  –  11( والصفوف )8  –  6(، وما بين الصفوف )8  –  6درجة، ولصالح الصفوف )  0.18( بمقدار  6-8)

(  10-  9( والصفوف )8-  6(واختلف متوسط اآلفاق المستقبلية )التطلعات( ما بين الصفوف )8  –   6درجة ولصالح الصفوف )

درجة ولصالح    0.24( بمقدار  12  –  11( والصفوف )8  –   6(، وما بين الصفوف )10-  9ولصالح الصفوف )  0.17بمقدار  

 0.13( بمقدار 12 – 11( والصفوف )10 – 9(. وقد اختلف متوسط اآلفاق المستقبلية )التوقعات( ما بين )8 – 6الصفوف )

درجة ولصالح الصفوف.   0.19( بمقدار 12-11( والصفوف )8 – 6(، وما بين الصفوف )10-9درجة ولصالح الصفوف )

درجة ولصالح   0.19( بمقدار  12  –  11( والصفوف )8  –  6( أما الدرجة الكلية فقد اختلف مستواها ما بين الصفوف )8  –  6)

 (. 9- 8( ولصالح الصفوف )10- 9( والصفوف )8 – 6( وما بين الصفوف )8 – 6الصفوف )

 

 :ابعةمناقشة الفرضية الر

( لقياس داللة الفروق في المتوسطات  ANOVAللتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم اختبار التباين األحادي )

المستقبلية   اآلفاق  )الخطط(،  المستقبلية  اآلفاق  )الفرص(،  المستقبلية  الرؤى  من  كل  مستوى  في  الكلية  للدرجة  الحسابية 

)التوقعات(، المستقبلية  اآلفاق  )  )التطلعات(،  الجدول  نتائج  أظهرت  الصف، حيث  لمتغير  تعزى  الكلية،  أن  12والدرجة   )

( بلغ  قد  االستبانة  لمحاور  الكلي  الداللة  )0.000مستوى  الداللة  مستوى  قيمة  من  القيمة أصغر  وهذه  تقبل 0.05(  وبهذا   )

الداللة ) تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ي مستوى كل من الرؤى ( فα ≤  0.05الفرضية والتي 

المستقبلية )الفرص(، اآلفاق المستقبلية )التطلعات(، اآلفاق المستقبلية )التوقعات(، والدرجة الكلية، تعزى لمتغير الصف هي  

فروق ظاهرية فقط، وذات داللة معنوي. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي عند نفس مستوى الداللة تعزى لمتغير الصف 

لية )الخطط(؛ وهذا يعزى باّن جميع الطالب في المراحل الصفية تقوم بالتخطيط والتوقع والتطلع والفرص لآلفاق المستقب
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آلفاق المستقبلية، أي إّن كلما كبر الطالب وارتفع صفاً زادت خططه المستقبلية، والتطلع على فرص أفضل والتوقع باالستقرار 

 يفة وتكوين األسرة.المستقبلي ثّم حيث تكملة الدراسة والحصول على وظ

لقد انفردت هذه الدراسة باستخدام متغير الصف حيث أنه ال توجد دراسات سابقة تطرقت الستخدام الصف كمتغيّر  

 لدراستها.

 

 التوصيات: 

 : دّراسة، تُوصي الباِحثة بِما يليفي ضوِء نتائِج ال

الّطالـب وإعـدادِه فـي كافـّة َجوانب النّمو الُمختلفة الِجسمي، العَقلي،  تَوفير بَرامج تدريبيّة دوريّة خاّصة للّشبيبة ِلرعايـة   -1

 الَحركي، االنفعال والتّحصيل.

ا َضرورة إقاَمة دَورات للّطلبـة فـي الِقيـادة َوالتّفاعـل االجتماعي علـى يـد متخّصـصين تربويّين، إِلعداد الّطلبة إعدادًا َمسلكيً  -2

 وعلميًا بشكٍل ُمتوازن. 

رة اعتماد َخصائِص للَمدرسـة الفعّالـة فـي كافّـة الَمجـاالت َوخـصوًصا فـي َمجـال الّطالب، ِضْمن قَوانين َوتعليمات  َضرو -3

 .وزارة التربية والتعلـيم َوالمؤّسسات التربويّة، تَْعميمهـا علـى الَمـدارس َوُمراقبـة الَوضع التَّقييّمي بِشكٍل دَوري َوُمتواصل

 ري الَمدارس بأهميـّة تَوظيـف اهتِمامـات الشَّبيبة الشَّخـصيّة فـي العََمـل الَمدرسي واالجتماعي.اإليعاز إلى مدي -4

نسيق  أْن يَعي ُمديرو الَمدارس أهميّة تَْفعيل استراتيجيّة التّعلـيم الـذّاتي فـي إِطـار ِمـَن التَّْخطـيط اإِلداري والَمدرسي َوبالتَّ  -5

 مع المعلمين. 

َعَمل الَمزيد ِمن الدّراسات َحوَل واقِع ُممارسة َمهارات َولطلُّعات الّشبيبة للُمستقبل َوَمدى ُرْؤيتهم الُمستقبلي  تقترُح الباِحثة -6

 َواهتماماتِهم َوحّث المؤّسسات على العََمل معَهم َوتوجيِههم َواالستماع لمشاكِلهم َوتوقّعاتهم.

بحث كيفي يَشمُل ُمقابالت مع الشبيبة َومشاهدات لالّطالع بشْكٍل أْوسع إجراء ِدراسات أْخرى للُمقارنة َومن ضمنها القيام ب  -7

 على تطلّعاتِهم َوآفاقهم الُمستقبليّة. 

والمؤّسسات  -8 العربيّة  الَمدارس  في  الّشبيبة  َوآفاق  َمهـارات  َوتطـوير  لتنميـَة  برنامج  إلى  للتّوّصل  تطبيقيّة  ِدراسة  إجراء 

دُّم الُمجتَمع العربي والحدّ من ظاِهرة العنف والتسيّب وحالة الّضياع والتّشرذم قدْر الُمستطاع  االخرى ِلما لَها ِمن أهميّة في تق

 في الُمجتمع العربي الفلسطيني َوتأديَة الرسالة بصورة وفاعلية عالية ِلَضمان العَدالة َوتحثيث فَُرص التكافؤ ِلَجميع الشَّبيبة. 

للشبيبة لرفع مستوى الوعي والعمل على عقد دورات متخصصة للتوجيه المستقبلي في  إقامة ورشات وندوات مشتركة    -9

 المدارس العربية وذلك ِمن أجل التّطوير الِمهني االجتماعي والسلوكي. 
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