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(اإلنسحاب الذاتى، مكوناته التعرف على درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى، وإسهتدفت الدراسة  ص:خالمل
واإلنسحاب األسرى، واإلنسحاب الدينى واألخالقى، واإلنسحاب المجتمعى، واإلنسحاب الوطنى)، وأبعاد الوالء المجتمعى 

دراسة العالقة بين درجة وتحديد العوامل المؤثرة على درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى، و)، (اإليجابى والسلبى
مجموعة من العوامل االقتصادية للشباب الجامعى وبين  درجة الوالء المجتمعى السلبىو/الوالء المجتمعى اإليجابى

متغيرات اإلقتصادية كل متغير من الإلسهام النسبى لوتحديد ا ،اإلنسحاب اإلجتماعى درجةباإلضافة إلى ، واإلجتماعية
تحديد اإلسهام والتباين الكلى فى درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى، جزء من واإلجتماعية المستقلة فى تفسير 

الوالء  التباين الكلى فى درجةجزء من لمتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية المستقلة فى تفسير كل متغير من االنسبى ل
 هاجالتعرف على األسباب التى أدت إلى إنتو، للشباب الجامعى درجة الوالء المجتمعى السلبىو/المجتمعى اإليجابى

وقد أجريت الدراسة  السلوكيات السلبية داخل المجتمع، ودور الحكومة فى الحد من هذه السلوكيات من وجهة نظر الشباب.
من أصل  الزقازيقبكليتى العلوم والتجارة بجامعة مبحوث  ۱٥۰عينة مكونة من  إعتماداً على منهج المسح اإلجتماعى على

، وتم ۲۰۱۷-۲۰۱٦، وجمعت البيانات بإستخدام إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية، وذلك خالل العام الجامعى ريفى
اإلرتباط البسيط لبيرسون،  أسلوبىورات والنسب المئوية، والمتوسط، ومعامل ألفا كرونباخ، اتحليل البيانات بإستخدام التكر

 درجةالمبحوثين الشباب : أن غالبية أهمها وتوصلت الدراسة لعدة نتائجالمتدرج الصاعد. الخطى التحليل اإلنحدارى و
 %،٤۲بنسب  ةمتوسط درجة والئهم المجتمعى السلبىودرجة والئهم المجتمعى اإليجابى و كلىالجتماعى اإل همإنسحاب
عدة عوامل تؤثر على درجة الوالء المجتمعى للشباب، أن هناك توصلت الدراسة كما  ،ى التوالى% عل۷.٥٤%، ٦۷.۳

واإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة،  المجتمع المحلى،: مستوى الرضا عن خدمات تتحدد بمتغيراتو
ة اإلجتماعية، درجة تغير القيم، ودرجة اإلنسحاب واإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل، ودرجة الشعور بالعدال

خمسة  لوجودتشير الدراسة وأيضاً اإلجتماعى، أى أن والء الشباب لمجتمعهم ووطنهم يزداد أو ينخفض وفقاً لهذه العوامل. 
حيث  الجامعىمتغيرات مستقلة أسهمت مجتمعة إسهاماً معنوياً في تفسير التباين الكلى لدرجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب 

ويمكن تحديد نسبة اإلسهام النسبى % من التباين الكلى في درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى، ٦۹.۷تفسر نحو 
اإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل،  لكل متغير من المتغيرات الخمسة على الترتيب من األكبر لألصغر كما يلى:

درجة  اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية،لرضا عن خدمات المجتمع المحلى، درجة التغير فى القيم، مستوى ا
كل على حده فى تفسير جزء من التباين الشعور بالعدالة اإلجتماعية، وكانت نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات 

 المتغيرات إيجابية فيما عدا متغيرى:% وكانت تأثيرات هذه ۰.٤%، ٤.۷%، ٦.۲%، ۲۱.۹%، ۳٦.٥بالترتيب كما يلى: 
 سلبى. ا، درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية كان تأثيرهممستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى

 ، الوالء المجتمعى، محافظة الشرقية.الجامعىاإلنسحاب اإلجتماعى، الشباب : الكلمات االسترشادية

 والمشكلة البحثية المقدمة

ن عمرية تمثل عنصراً هاماً م يعتبر الشباب فئة
عناصر التنمية فى المجتمع لما يتميز به من خصائص 

على المساهمة الجادة فى دفع  جسمية وعقلية تجعله قادر
جتماعية اإلقتصادية واإل االمجتمع بجوانبه عجلة التنمية فى

مجتمع الفى  الشباب، ف)۲۰۰۰القادر، (عبد والتربوية
أكثر وفرة من الموارد مورداً بشرياً يمثل المصرى 

كإمكانية وطاقة كبرى  إليهمنظر بذلك يجب الو ،المادية
خلق المناخ المالئم وإتاحة باإلضافة إلى  ،يمكن إستثمارها

، ة مجاالت التنميةللمساهمة اإليجابية فى كاف فرص لهمال
والعمل على تفهم حاجات الشباب ومشكالتهم ويتطلب ذلك 
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 ،)۱۹۸٤(جمعة،  تماعياً توجيه الشباب إجلوذلك حلها 
فترة تنمية لإلتقان وإحترام الذات تعتبر مرحلة الشباب ف

جتماعية للدخول فى حيث أنها تخدم المصادر النفسية اإل
كما تعتبر فئة ، (Dwyer et al., 2011) مرحلة النضج

الشباب أكثر الفئات اإلجتماعية تفاعالً وتجاوباً للتغيرات 
يجعلهم أكثر عرضه  التى تحدث داخل المجتمع مما

للمشكالت، وذلك إما لكونهم األكثر حضوراً فى آليات 
وإما لكونهم  ،التغير اإلجتماعى خاصة فى جوانبه الثقافية

عاجزين عن مواجهة قوى التغير التى تؤثر سلباً على 
كينونتهم وآدائهم ألدوارهم الفعلية أو المتوقعة (عباسى، 

كافة ت فى وفى ظل تنامى المجتمعا، )۲۰۱٦/۲۰۱٥
مجاالت الحياة اإلنسانية اإلقتصادية واإلجتماعية واألسرية 
والتربوية جعل هذه المجتمعات تشهد عدة ظواهر (عبد 

)، منها تراجع قيم المواطنة لدى ۲۰۱۳الرازق وذراع، 
الذوبان الثقافى والسياسى والمعرفى وتكوين نتيجة  األفراد

تمثل وحدة العالم ما يطلق عليها إسم القرية الكونية التى 
)، كما أن اإلنفتاح الثقافى على ۲۰۰۸(حمدان، المعلوماتى 

العالم الخارجى دون رؤية واضحة وال هدف وال مضمون 
يؤدى إلى حدوث تشتت  أو للتحديث واضح وواع للتنمية

مما يؤدى إلى )، ۲۰۰٥فكرى ونفسى لألفراد (غليون، 
ت التى حدوث أزمة الهوية والتى تعتبر من أهم المشكال

من  حيث أشار كل ،يواجهها الشباب فى الوقت الراهن
أن أزمة الهوية تعبر عن عدم إلى "فروم" و"جودمان" 

قدرة الفرد على تحمل المسئولية وعدم فهم دوره فى الحياة 
 /۲۰۰۸(الغامدى، وعدم إحساسه بقيمه اإلجتماعية 

إلى تفريغ النظم تقود الضغوط السياسية  أنكما ، )۲۰۰۹
طنية من محتواها اإلجتماعى والسياسى والثقافى، الو
الضغوط الداخلية والخارجية إلى تعمق الهوية  تؤدىو

ت الوطنية القائمة على والتراجع عن سياسة  بناء الثقافا
بناء الكوادر الوطنية وتوطين الحداثة  تعزيز أطر

)، وبالتالى ۲۰۰٥(غليون، وإستنباتها فى الثقافة والبيئة 
اد إلى اإلنفراد وهى عملية إرادية يعمد فيها الفرد يلجأ األفر

حيث )، ۲۰۰۳إعتزال الناس بمحض إرادته (عبد العال، 
بين األفراد  أدى إنتشار الوسائل التكنولوجية بشكل واسع

التأثير  ، وبالتالىخلق عزلة فى المحيط اإلجتماعى إلى
على العالقات اإلجتماعية وخلق جيل ال يستطيع التعامل 

لبشر وال يمارس قواعد التعامل اإلجتماعى السليم مع ا
فقد يوبالتالى  ،حيث يقتصر تعامله مع األجهزة الجامدة

 )،۲۰۰٤(العويضى، األفراد ما يسمى بالحس اإلجتماعى 
هذه العوامل إلى ظهور ما يسمى باإلنسحاب كما أدت 

اإلجتماعى وهو من العمليات اإلجتماعية السلبية التى تعيق 
 التواصل والتعاون مع األخرين سواء على المستوى الفرد عن

الشخصى أو المجتمعى، كما أنه يؤدى إلى سوء التكيف 
اإلجتماعى وعدم اإلستجابة للتغيير واإلنعزال عن البيئة 

جتماعى التأثير بشكل كبير على التفاعل اإلو ،المحيطة به
ذلك وب)، ۲۰۱٥(أنجشايرى، والمشاركة اإلجتماعية للفرد 

صحوة الضمير اإلجتماعى وإحساس األفراد تصبح 

هم ركن أساسى فى اتم ومجتمعهبمسئولياتهم نحو أنفس
فبدون هذه المسئولية تصبح الحياة فوضى وينعدم  ،الحياة

التعاون ويغلب التنافس واألنانية ويسود التركيز على 
الفرد إلى  حاجة ومن هنا تزيد)، ۲۰۰۱(الحارثى، الذات 

ه تساعدحدد من خاللهما هويته ومإجتماعى يقطب وكيان 
)، حيث ال ۲۰۱۲(سالطنية وبن تركى، فى بناء شخصيته 

يصبح الفرد إنساناً اإل بإجتماعه بغيره حيث يتعلم كيف 
يعدل من تصرفاته بالطريقة التى يقبلها اآلخرين ليتمكن 

المجتمع حيث أن من البقاء واإلستمرار داخل مجتمعه، 
المتبادلة بين األفراد الذين  عبارة عن شبكة من العالقات

يعملون على إيجاد نوع من التنظيم فيما بينهم ويتفاعلون 
فاإلنسان )، ۲۰۰۳إلشباع حاجاتهم األساسية (عبدالعال، 

بحاجة إلى التفاعل داخل بيئته اإلجتماعية التى تفرض 
عليه القيام بعملية التواصل والتفاعل وبناء عالقات مع 

شف الفرد هذا المحيط عن طريق ويكت ،محيطه اإلجتماعى
تبادل المعانى والرموز وتكوين عالقات وروابط مع من 
حوله فأساس أى مجتمع يكمن فى إقامة عالقات إجتماعية 

 .)۲۰۱٦بين أفراده (بركات، 

تهم تصل نسبفكبيرة من المجتمع  يمثل الشباب نسبةو
% من جملة ۲۰سنة نحو  ۲٤ -۱٥فى الفئة العمرية من 

(الجهاز المركزى للتعبئة  جمهوريةى مستوى الالسكان عل
لذا وجب اإلهتمام بهذا القطاع ، )۲۰۱٦العامة واإلحصاء، 

فى عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  هدورألهمية 
يعتبر الشباب أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطاً فهم حيث 

أهم مصدر للتغيير االجتماعى حيث أنهم المؤهلون 
ليات بناء المجتمع، ولذلك البد من تعميق للنهوض بمسئو

الفرد كل من ف ،وتنمية المسئولية المشتركة لدى الشباب
حيث والمجتمع يتشاركان فى تحمل المسئوليات واألدوار، 

التفاعل مع األخرين من خالل األنشطة المختلفة يؤدى أن 
إلى التأثير والتأثر وإكتساب الخبرات وتنمية المسئولية 

زيادة إحساس األفراد  التى ينتج عنها فرادالذاتية لأل
ومن أبرز سماتها المشاركة تجاه المجتمع  مواطنةالب

واألساس تعتبر األداة الفعالة بذلك والمجتمعية لألفراد 
من خالل المواطنة ف ،لتحقيق تنمية شاملة داخل الوطن

 فرد حيث يعطيهيتولد شعور الوالء المجتمعى لدى ال
بالزمان والمكان والناس والمعاني رتباط اإلحساس باإل

 يسهموبذلك من حوله على نحو يمكنه من تحقيق ذاته، م
تحديد الفرد من خالل هوية الوالء بشكل كبير في تحديد 

 بحايصذلك وب ،لجهات واألفكار التي يمنحها والئها
األحداث فى ظل الوالء هوية ثقافية ووطنية ومهنية، ولكن 

منها قيام  ظهرت عدة سلبياتمجتمعنا المصرى لاألخيرة 
بإلقاء مسئولية حماية وصيانة المصلحة العامة على  الشباب
 ۲٥عقبت ثورة أبعد األحداث المتتالية التى  خاصة الدولة
فى الشباب  تقليص دور، مما يؤدى ذلك إلى م۲۰۱۱يناير 

ولذلك جاءت هذه الدراسة  تحمل المسئولية،والمشاركة 
: ما هى األسئلة التاليةعلى  جابةلإلكدراسة إستكشافية 

سواء على الجامعى اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب  درجة
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المستوى الشخصى أو المستوى األسرى أو مستوى 
أثر ما هو وطنى للدولة، ومستوى الالالمجتمع المحلى أو 
 والئهم المجتمعى. درجة هذا اإلنسحاب على 

 أهداف الدراسة
ولإلجابة على  ثيةبحإنطالقاً لما ورد فى المشكلة ال

 ، إستهدفت الدراسة ما يلى:تساؤالتها المختلفة

، اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعىالتعرف على درجة  -۱
اإلنسحاب األسرى، و(اإلنسحاب الذاتى،  مكوناتهو
اإلنسحاب المجتمعى، واإلنسحاب الدينى واألخالقى، و
 ابىالوالء المجتمعى (اإليج أبعاد، واإلنسحاب الوطنى)و
 السلبى).و

ثرة على درجة رتبطة والمؤالعوامل المالوقوف على  -۲
 .للشباب الجامعى اإلنسحاب اإلجتماعى

 دراسة العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية واإلجتماعية -۳
 .للشباب الجامعى الوالء المجتمعى اإليجابى درجةوبين 

 جتماعيةدراسة العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية واإل -٤
 للشباب الجامعى. السلبىالوالء المجتمعى درجة وبين 

لمتغيرات كل متغير من اتحديد اإلسهام النسبى ل -٥
جزء من فى تفسير اإلقتصادية واإلجتماعية المستقلة 

التباين الكلى فى درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب 
 الجامعى.

 لمتغيراتكل متغير من اتحديد اإلسهام النسبى ل -٦
جزء من اإلقتصادية واإلجتماعية المستقلة فى تفسير 

التباين الكلى فى درجة الوالء المجتمعى اإليجابى 
 للشباب الجامعى.

لمتغيرات كل متغير من اتحديد اإلسهام النسبى ل -۷
جزء من اإلقتصادية واإلجتماعية المستقلة فى تفسير 

اب التباين الكلى فى درجة الوالء المجتمعى السلبى للشب
 الجامعى.

السلوكيات  على األسباب التى أدت إلى إنتهاج التعرف -۸
داخل المجتمع، ودور الحكومة فى الحد من هذه السلبية 

 السلوكيات من وجهة نظر الشباب.

 للدراسة اإلطار النظرى
 Social withdrawal مفهوم اإلنسحاب اإلجتماعى

concept 
 عى) أن اإلنسحاب اإلجتما۲۰۱٥(أنجشايرى  يرى

والرغبة  ،لتوافق مع األخريناعدم اإلنسجام و عبارة عن
والميل إلى العيش فى عالم خاص وعدم القدرة  فى العزلة

على التواصل مع األخرين ومع البيئة التى يعيشون فيها 
وعدم مواجهة المواقف اإلجتماعية والتعامل معها بالشكل 

إلى أن   Rubin et al. (2009)وأشار المناسب.

يقضون اب اإلجتماعى يتضمن هؤالء األفراد الذين اإلنسح
ويعملون ويلعبون ويعبرون عن معظم وقتهم بمفردهم 

وغالباً هؤالء األفراد  ،وجهات نظرهم من خالل الكمبيوتر
يمتلكون خيارات أقل ألنهم  همكما أنيميلون للعزلة، 
ن فى المجتمعات اإلجتماعية، كما األخريمعزولين من قبل 

عمارة وبن زاهى،  للفرد (بناب اإلجتماعى اإلغتر عرفي
بأنه إنهيار العالقات اإلجتماعية لدى الفرد نتيجة ) ۲۰۱۳

وفقده الشعور بعدم الرضا والرفض تجاه قيم المجتمع 
شعوره ل العزلةالشعور باإلنتماء إلى المجتمع وميله إلى 

، طه الخارجىيحفعله ليس له قيمة ولن يؤثر على من ما يبأ
 Social لعزلة اإلجتماعيةحدوث اإلى يؤدى ى األمر الذ

Isolation  ،مدى ما  ) والتى تعبر عن۲۰۰۳(عبد العال
يشعر به الفرد من وحدة وإنعزال عن األخرين وتجنباً لهم 

بهم، وقلة  وإنخفاض معدل تواصله وإضطراب عالقته
عدد معارفه وأصدقائه، ومن ثم ضعف شبكة العالقات 

وإعتمدت الدراسة الراهنة فى  .إليهااإلجتماعية التى ينتمى 
تفسير نتائجها المتعلقة بدرجة اإلنسحاب اإلجتماعى على 
نظريتين هما: النظرية البنائية الوظيفية، ونظرية الفعل 

 اإلجتماعى.

 The youth concept مفهوم الشباب
مرحلة إنتقال الفرد من الطفولة مرحلة الشباب تعتبر 

توفر مجموعة أى صول إليها لى مرحلة الرشد الممكن الوإ
الرشد والنضج اإلنفعالى، المتمثلة فى من معايير الرشد 

الدين وإكتساب فلسفة واإلستقالل اإلقتصادى، والفكرى، 
النضج وإستعمال وإستغالل وقت الفراغ، والحياة، 

النضج اإلجتماعى واإلستقالل عن األسرة، والجنسى، 
) أن ۲۰۰۳( أشار الطراح، كما )۲۰۱٦ /۲۰۱٥عباسى، (

مرحلة عمرية لها حدود تقريبية تعبر عن مرحلة الشباب 
حيث تتحدد بالمرحلة العمرية من حياة اإلنسان ما بين 

كنعان  إرتأىكما ، الثامنة عشر إلى الرابعة والعشرون
الفئة من المجتمع الذين تلك  همالشباب أن ) ۲۰۰۸(
-۱۸ابعون تحصيلهم العلمى والذين تتراوح أعمارهم من يت

 سنة. ۳٥

 Allegiance concept مفهوم الوالء
 دفرال يرتبط مفهوم الوالء بالمجتمع الذى يعيش فيه

التى يعتنقها حيث أنه كائن إجتماعى  ،وبالقيم األخالقية
مع أفراد أخرين داخل بيئة إجتماعية تضم مشاعرهم يعيش 

وإنتمائهم ووالئهم للمجتمع والبيئة التى يقطنون فيها، 
بمجموعة من الخصائص  )۲۰۰٥( النصر أبو هوعرف

شعور ينمو داخل الفرد يمكن تلخيصها فى النقاط التالية: 
بمسئوليته شعور الفرد  باإلنتماء إلى شئ هام فى حياته.

حاجة من الحاجات اإلجتماعية  ه شئ هام فى حياته.اتج
اإلخالص والمحبة واإلندماج الذى يبديه  لدى أى إنسان.

خاصية سائدة للسلوك اإلنسانى تجاه  الفرد نحو شئ يهمه.
 شئ يهم اإلنسان.
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 Societal allegiance مفهوم الوالء المجتمعى
concept  

يرتبط مفهوم الوالء المجتمعى بالمواطنة والتى تعبر 
عن مجموعة القيم المشتركة بين أفراد المجتمع والتى 
تعمل على تنظيم العالقات اإلجتماعية بينهم وتكسبهم 

افية مشتركة بما هو مرغوب إجتماعياً مثل خصائص ثق
التحلى بالمسئولية وخدمة اإلنتماء والوالء للمجتمع و

). ۲۰۱٥الوطن والمشاركة فى األمور العامة (بوهريرة، 
وإعتمدت الدراسة الراهنة فى تفسير نتائجها المتعلقة 

أربعة نظريات إجتماعية بدرجة الوالء المجتمعى على 
ية لماسلو، اإلتجاه الوظيفى، النظرية هى: النظرية اإلنسان

السوسيولوجية وفقاً ألراء وليم توماس، ونظرية الدوافع 
 النفسية.

 الدراسات السابقة
السابقة التى تم التعرض لها أظهرت بعض الدراسات 

عدة نتائج متعلقة بالعوامل المؤثرة على درجة اإلنسحاب 
 عى،اإلجتماعى للشباب الجامعى ودرجة والئهم المجتم

وبعض نتائج هذه الدراسات تتفق مع نتائج الدراسة الراهنة 
وبعضها تختلف معها، ويمكن سرد بعض ما توصلت إليه 

وحسين  ،)۲۰۰۱الحارثى ( نأ :هذه الدراسات فيما يلى
وجود إحساس عالى لدى األفراد إلى ) أشارا ۲۰۱٤(
وبوجود عالقة بين أساليب تفكير  ،لمسؤلية الشخصيةبا

ومن اآلثار السلبية جامعى وبين إدارتهم لذاتهم. الشباب ال
للتغير القيمى والمعرفى لتكوين شخصية الشباب الجامعى 
هو تعرضهم للتغير السلوكى السريع بسبب اإلنفتاح 
الثقافى، وأن الذكور هم األكثر عرضه لهذا التغير القيمى 

 ،)۲۰۰٤العويضى (كل من  إرتأىكما ). ۲۰۰٦(العسيلى، 
الشباب أن إستخدام  )۲۰۱٥، وعرفه ()۲۰۱٤وسعودى (

ويؤثر  بى على المجتمع دينياً وأخالقياً إلنترنت له تأثير سلل
ويؤدى إلى العزلة اإلجتماعية  ،على التوافق األسرى

 ،)۲۰۰۸كنعان (كل من أشار فى حين والتباعد لألفراد. 
أن من ) ۲۰۱٤إبراهيم (و ،)۲۰۱۳وعمارة وبن زاهى (
 مشعورهتواجه الشباب الجامعى هو أهم المشكالت التى 

والالمباالة لما  والعزلة اإلجتماعيةباإلغتراب  المرتفع
فقدان و ،اإلجتماعىوتفاعلهم  ضعف مشاركتهمو محوله

) إلى أن الشباب ۲۰۱٥الرواشدة ( توصلو .الهوية الثقافية
الجامعى يرفض التطرف على الرغم من وجود بعض 

إلى أن من  3TÖzdemir et al. (2015)ووضح  مظاهره.
أهم أشكال اإلنسحاب اإلجتماعى هو عدم القدرة على 

 توصلكما 3T التصرف والصعوبة فى التكيف مع األخرين.
) أن األفراد لديهم إتجاه إيجابى نحو ۲۰۱٥بوهريرة (

المشاركة فى تنمية مجتمعهم، ونحو وعيهم الكامل بمعانى 
اش فى اإلنتماء الوطنى لتاريخ وطنهم ورموزه، ونحو النق

قضايا المجتمع وحل مشكالته، ونحو المشاركة والتصويت 
 /۲۰۱٥عباسى (كل من فى اإلنتخابات، فى حين أشار 

ضعف المسئولية  ) أن هناك۲۰۱٦وبركات ( ،)۲۰۱٦
وقلة نشاط وضعف الترابط األسرى  ،الشخصية للشباب

وقلة العالقات  ،األفراد وتفاعلهم فى المناسبات العائلية
بين األفراد والمجاورين لهم فى المجتمع، اإلجتماعية 

والتحول من النزعة الجماعية إلى النزعة الفردية، وضعف 
  درجة الوالء واإلنتماء والوطنية لدى الشباب.

 لدراسةالفروض البحثية ل
بين درجة اإلنسحاب معنوية توجد عالقة إرتباطية  -۱

 وبين المتغيرات اإلقتصادية الجامعى اإلجتماعى للشباب
مستوى و: الدخل الشهرى األسرى، اآلتيةواإلجتماعية 

اإلتجاه نحو و، المجتمع المحلىالرضا عن خدمات 
درجة الضغوط التى يتعرض لها الشباب، والتجددية، 

التكنولوجية،  الوسائل إدمان إستخدام نحو االتجاهو
ودرجة للمستقبل،  والتخطيط اإلتجاه نحو الدافعيةو

 .الشعور بالعدالة اإلجتماعية درجةو ،التغير فى القيم

 توجد عالقة إرتباطيه معنوية بين درجة الوالء المجتمعى -۲
وبين المتغيرات اإلقتصادية  الجامعى للشباباإليجابى 

: الدخل الشهرى األسرى، ومستوى اآلتيةواإلجتماعية 
، واإلتجاه نحو إدمان المجتمع المحلىالرضا عن خدمات 

 جية، واإلتجاه نحو الدافعيةإستخدام الوسائل التكنولو
والتخطيط للمستقبل، واإلتجاه نحو التجددية، ودرجة 
الشعور بالعدالة اإلجتماعية، ودرجة الضغوط التى 

درجة ويتعرض لها الشباب، ودرجة التغير فى القيم، 
  .اإلنسحاب اإلجتماعى

 توجد عالقة إرتباطيه معنوية بين درجة الوالء المجتمعى -۳
وبين المتغيرات اإلقتصادية الجامعى ب للشباالسلبى 

: الدخل الشهرى األسرى، ومستوى اآلتيةواإلجتماعية 
، واإلتجاه نحو مجتمع المحلىخدمات الالرضا عن 

إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية، واإلتجاه نحو 
الدافعية والتخطيط للمستقبل، واإلتجاه نحو التجددية، 

عية، ودرجة الضغوط ودرجة الشعور بالعدالة اإلجتما
التى يتعرض لها الشباب، ودرجة التغير فى القيم، 

 درجة اإلنسحاب اإلجتماعى. و

السابق تسهم المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية  -٤
مجتمعة إسهاماً  اإلشارة إليها فى الفرض البحثى األول

معنوياً فى تحديد درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب 
 .الجامعى

 ق اإلشارةالسابلمتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية تسهم ا -٥
مجتمعة مضافاً إليها متغير درجة اإلنسحاب  إليها

الوالء  درجةاإلجتماعى إسهاماً معنوياً فى تحديد 
 المجتمعى اإليجابى للشباب الجامعى.

 السابق اإلشارةتسهم المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية  -٦
متغير درجة اإلنسحاب مجتمعة مضافاً إليها  إليها

الوالء  درجةاإلجتماعى إسهاماً معنوياً فى تحديد 
 المجتمعى السلبى للشباب الجامعى.
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 منهجية الدراسة وأدواتها
وقد أجريت الدراسة إعتماداً على منهج المسح 

حيث تم طالب جامعة الزقازيق، على عينة من اإلجتماعى 
نوع الدراسة وفق لجامعة اكليات ين لتكليتين ممثلإختيار 
وهما كلية العلوم بإعتبارها كلية عملية، وكلية بهما، 

يار عينة من تم إخت كما، التجارة بإعتبارها كلية نظرية
ء نظراً ألن أبعاد الوالالكليتين  الطالب الذكور من كال

 عضويةوالمجتمعى المدروسة (اإلتجاه نحو العمل التطوعى، 
واإلتجاه السياسية، درجة المشاركة و، المجتمعية المنظمات

، على األخرين اإلتجاه نحو العدوانو، نحو الهجرة
الشباب الذكور أكثر رتبط بت )األفكار اإلتجاه نحو تطرفو

 يمثلون نحو اً مبحوث ۱٥۰فبلغ حجم العينة نحو من اإلناث، 
، فى الكليتينمن إجمالى عدد الشباب الجامعى الذكور  %٥

ب بعد إستبعاد اإلناث والذين تم إختيارهم من كشوف الطال
 ۱جدول ويستعرض  طريقة العينة العشوائية المنتظمة.ب

، وجمعت البيانات بإستخدام إستمارة توزيع مفردات العينة
وذلك خالل العام ، بعد إختبارها إستبيان بالمقابلة الشخصية

البيانات وعرض ، وتم تحليل ۲۰۱۷-۲۰۱٦الجامعى 
ومعامل والمتوسط، بإستخدام التكررات والنسب المئوية، 

ونموذج  ألفا كرونباخ، ومعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون،
 Step Wise المتدرج الصاعدالمتعدد التحليل اإلنحدارى 

Maltiple Regression (Forward Solution). 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة وقياس المتغيرات البحثية
 مفهوم الشباب

سنة  ۲٦ – ۱٦من هم األفراد فى المرحلة العمرية 
وهى الفئة العمرية التى يكون فيها الفرد إستكمل المقومات 
التى تؤهله للمشاركة الفعالة فى شتى مجاالت التنمية 
اإلجتماعية واإلقتصادية المختلفة مع اإللتزام الواعى 
بواجباتهم نحو مجتمعهم، وفى الدراسة الراهنة تم التركيز 

ى الفئة العمرية من على فئة الشباب الجامعى الذكور ف
سنة من أصل ريفى (تم إستبعاد الشباب الجامعى  ۱۸-۲٤

 الذكور من أصل حضرى).
 ياس المتغيرات المستقلة المدروسةق

 نوع األسرة
تم قياسها بسؤال المبحوث عن نوع أسرته المعيشية 
وهو مقياس إسمى، ورمزت اإلستجابات فيه كاألتى: أسرة 

 .۲ = ، أسرة ممتدة۱= بسيطة
 لدخل الشهرى لألسرةا

تم قياسه بسؤال المبحوث عن إجمالى الدخل الشهرى 
الذى يتحصل عليه جميع أفراد أسرته، وتم قياسه كمتغير 

 كمى بإستخدام األرقام المطلقة بالجنيه المصرى.

 مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى
تم قياسها بسؤال المبحوث عن مدى رضاه عن 

ل مجتمعه المحلى الذى يعيش فيه الخدمات الموجودة داخ
من مدارس تعليمية ووحدات صحية وصيدليات وجمعيات 

أهلية ومرافق عامة ووسائل مواصالت وخدمات ترفيهية 
ومراكز تدريب، ورمزت اإلستجابات لكل خدمة كاألتى: 

، غير ۱ = ، غير راضى۲ = ، راضى لحد ما۳= راضى
ا المتغير صفر، وتم حساب الدرجة الكلية لهذ = موجودة

بجمع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث، وتم تقدير 
معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 ) وهى درجة ثبات مرتفعة للمقياس.۰.۸۷۸فبلغت (

 اإلتجاه نحو إدمان الوسائل التكنولوجية
تم قياسه بمقياس مكون من ستة عبارات تعبر عن مدى 

تخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ميل المبحوث إلس
واإلستفادة منها فى تزويد مصادر معلوماته، وإستخدامها 
فى الترفيه، وإستخدامها فى التعبير عن أرائه، وصيغت 
بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة سلبية، 
وتم ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: 

مع عكس  ۱ = ، غير موافق۲ = ، محايد۳ = موافق
األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة 
الكلية لهذا المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل 
مبحوث، وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام 

) وهى درجة ثبات ۰.٥۱۲معامل ألفا كرونباخ فبلغت (
 مقبولة للمقياس.

 فعية والتخطيط للمستقبلاإلتجاه نحو الدا
تم قياس هذا المتغير من خالل مقياس مكون من ستة 
عبارات تعبر عن مدى ميل الفرد لوضع أهداف مستقبلية 
يسعى لها، ومدى تحكيم عقله فى األعمال التى يقوم بها، 
وميله للتنافس مع األخرين لتحقيق أهدافه، وصيغت بعض 

ة سلبية، وتم العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريق
 ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: موافق

مع عكس األوزان فى  ۱= ، غير موافق۲ = ، محايد۳ =
حالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا 
المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث، وتم 

معامل ألفا تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام 
) وهى درجة ثبات مرتفعة ۰.۷۳۷كرونباخ فبلغت (

 للمقياس.

 اإلتجاه نحو التجددية
تم قياس هذا المتغير من خالل مقياس مكون من خمسة 
عبارات تعبر عن مدى ميل الفرد لتطبيق األفكار الجديدة، 
وفهمه وبحثه عن كل ما هو جديد لتطوير أدائه، وصيغت 

ابية وبعضها بطريقة سلبية، بعض العبارات بطريقة إيج
وتم ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: 

مع عكس  ۱ = ، غير موافق۲ = ، محايد۳ = موافق
األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة 
الكلية لهذا المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل 

المتغير بإستخدام  مبحوث، وتم تقدير معامل الثبات لهذا
) وهى درجة ثبات ۰.٦۱٥معامل ألفا كرونباخ فبلغت (

 مقبولة للمقياس.
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 توزيع عينة الدراسة. ۱جدول 

 العينة عدد الذكور الكلية

 ۲۷ ٥۳۰ العلوم

 ۱۲۳ ۲٤۷۸ التجارة

 ۱٥۰ ۳۰۰۸ اإلجمالى

UالمصدرU: ) جامعة الطالب الذكور"، بكليتى العلوم والتجارةبأسماء كشوف ): "۲۰۱۷-۲۰۱٦شئون التعليم والطالب للعام الدراسى ،
 .الزقازيق

 

 درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية

عبارات  ستتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث 
تعبر عن مدى تحقيق العدالة اإلجتماعية داخل مجتمعه 
المحلى الذى يعيش فيه، ووجود مساواة بين األفراد فى 

وجود تفاوت فى دخول األفراد، التعامل داخل المجتمع، و
وصيغت بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة 
سلبية، وتم ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية 

 ۱ = ، غير موافق۲ = ، موافق لحد ما۳كاألتى: موافق=
مع عكس األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب 

الدرجات التى حصل ع الدرجة الكلية لهذا المتغير بجم
عليها كل مبحوث، وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير 

) وهى درجة ۰.۷۱٥بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (
 ثبات مرتفعة للمقياس.

 درجة التغير فى القيم

 ثمانتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
 تغير التى حدثت فى القيم التىالعبارات تعبر عن درجة 

يعتنقها أفراد المجتمع، وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: 
، لم ۲، درجة صغيرة=۳، درجة متوسطة=٤درجة كبيرة=
، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا المتغير ۱يحدث تغير=

الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث، وتم تقدير بجمع 
معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 ) وهى درجة ثبات مرتفعة للمقياس.۰.٦۹٦(فبلغت 

 درجة الضغوط التى يتعرض لها الشباب

 ثمانتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
عبارات تعبر عن الضغوط التى يتعرض لها الشباب داخل 
المجتمع سواء كانت ضغوط أسرية أو مجتمعية، وتم 

، ۲دراً=، نا۳، أحياناً=٤ترميز اإلستجابات كاألتى: دائماً=
، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا المتغير بجمع ۱ال=

الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث، وتم تقدير معامل 
الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت 

 ) وهى درجة ثبات مرتفعة للمقياس.۰.۸۱۲(

 المتغيرات التابعة للدراسةقياس 
 جتماعىإلنسحاب اإلالدرجة اإلجمالية ل

عد الفرد نفسه عن التفاعل والتعاون بُ درجة يقصد به 
والمشاركة فى المواقف اإلجتماعية وأنشطة المجتمع 
المحلى وعدم تحملهم المسئولية سواء فى اآلراء السياسية 

إنعدام الهوية اإلجتماعية أى أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية 
بمقياس ، وتم قياسه وشعوره باإلغتراب اإلجتماعى للفرد

اإلنسحاب وخمسة أبعاد (اإلنسحاب الذاتى، مكون من 
اإلنسحاب واإلنسحاب الدينى واألخالقى، واألسرى، 
وتم ترميز اإلستجابات  ،اإلنسحاب الوطنى)والمجتمعى، 

، وتم ۱ = ، ال۲ = ، نادراً ۳ = ، أحياناً ٤ = كاألتى: دائماً 
 الدرجات التىحساب الدرجة الكلية لهذا المتغير بجمع 

وتم تقدير معامل الثبات لهذا  حصل عليها كل مبحوث،
) ۰.٦۹٦المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (

 .وهى درجة ثبات مقبولة للمقياس

 اإلنسحاب الذاتى
عبارات  ستتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 

عدم وبالتثقيف الذاتى والمطالعة،  هتعبر عن عدم إهتمام
 على حل مشاكله، عدم قدرتهوترفيه، تخصيص وقت لل

وتم ترميز اإلستجابات كاألتى:  عدم قدرته إلدارة وقته،و
، وتم حساب الدرجة ۱، ال=۲، نادراً=۳، أحياناً=٤دائماً=

الكلية لهذا المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل 
وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام  ،مبحوث

) وهى درجة ثبات ۰.۷٦۹نباخ فبلغت (معامل ألفا كرو
 مرتفعة للمقياس.

 اإلنسحاب األسرى
سؤال المبحوث عن من خالل تم قياس هذا المتغير 

بأسرته، وتفضيل إهتمام الفرد عدم عشر عبارات تعبر عن 
عن ومدى تفاعله مع أسرته  ،المناقشة مع األصدقاء

 عدم تخصيص وقت ألفراد أسرته،و، لتليفزيونل مشاهدته
، ۳، أحياناً=٤=تم ترميز اإلستجابات كاألتى: دائماً و

، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا المتغير ۱، ال=۲نادراً=
 تقديروتم  ،بجمع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (4) 2017 1535 

معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 ) وهى درجة ثبات مقبولة للمقياس.۰.٦٤۰فبلغت (

 لدينى واألخالقىااإلنسحاب 
تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن ست عبارات 
تعبر عن عدم إلتزام الفرد بآداء صالته، وإتباعه النفاق مع 

، وعدم مساعدة األخرين، عدم اإلستماع لألحاديث الدينية
وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: األخرين عند الحاجة، 

، وتم حساب الدرجة ۱=، ال۲، نادراً=۳ = ، أحياناً ٤=دائماً 
الكلية لهذا المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل 

وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام  ،مبحوث
) وهى درجة ثبات ۰.۷۲۲معامل ألفا كرونباخ فبلغت (

 مرتفعة للمقياس.

 اإلنسحاب المجتمعى
عبارات  سبعتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 

تكوين الفرد عالقات إجتماعية مع أفراد عن عدم  تعبر
 ودرجةعدم المساهمة فى األعمال التطوعية، ومجتمعه، 

عدم المشاركة فى المناسبات وإزعاج الجيران، 
، ٤=وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: دائماً اإلجتماعية، 

، وتم حساب الدرجة الكلية ۱، ال=۲ = ، نادراً ۳ = أحياناً 
 ،مع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوثلهذا المتغير بج

وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا 
) وهى درجة ثبات مرتفعة ۰.۷٥۲كرونباخ فبلغت (

 للمقياس.

 إلنسحاب الوطنىا
عبارات  ستتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 

دم عوفى المناسبات الوطنية، الفرد  مشاركةن عدم عتعبر 
إحساسه بالغربة وشعوره بأهميته وأنه جزء من مجتمعه، 

 ، أحياناً ٤=وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: دائماً  فى وطنه،
الدرجة الكلية لهذا  تقدير، وتم ۱ = ، ال۲ = ، نادراً ۳ =

وتم ، المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث
مل ألفا حساب معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معا

) وهى درجة ثبات مرتفعة ۰.۷۰۸كرونباخ فبلغت (
  للمقياس. 

 للشباب اإليجابى الوالء المجتمعىدرجة 
هو شعور يكتسبه الفرد من مجتمعه حيث يقوم و

وتم قياسه ، بالمشاركة الفعالة لتنمية مجتمعه والحفاظ عليه
اإلتجاه نحو العمل ثالثة أبعاد ( كون منيتمقياس ب

درجة و، المجتمعية ية المنظماتعضوو، التطوعى
وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: درجة المشاركة السياسية)، 

، ۱، درجة منخفضة=۲، درجة متوسطة=۳كبيرة=
الدرجات التى الدرجة الكلية لهذا المتغير بجمع  وحسبت

وتم تقدير  حصل عليها كل مبحوث فى الثالث أبعاد،
امل ألفا كرونباخ معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام مع

 .) وهى درجة ثبات مقبولة للمقياس۰.٥٥۰فبلغت (

 اإلتجاه نحو العمل التطوعى
عبارات  عن ست المبحوث تم قياس هذا المتغير بسؤال

والمشاركة فى  ،تعبر عن ميل الفرد لتقبل العمل التطوعى
، ومدى المشروعات التى يتم تنفيذها داخل مجتمعه المحلى

وتقبله للتدخل لحل مشاكل أهل  ،لمعنويةمساهتمه المادية وا
يقة إيجابية وبعضها وصيغت بعض العبارات بطر القرية،

وتم ترميز اإلستجابات على العبارات  بطريقة سلبية
، غير ۲ = ، موافق لحد ما۳ = تى: موافقاإليجابية كاآل

مع عكس األوزان فى حالة العبارات السلبية،  ۱= موافق
بجمع الدرجات التى  لهذا البعد حساب الدرجة الكلية وتم

وتم تقدير معامل الثبات لهذا  ل مبحوث،حصل عليها ك
) ۰.٦٥۰المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (

 وهى درجة ثبات مقبولة للمقياس.

 المجتمعية عضوية المنظمات
درجة تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 

متمثلة  ه المحلىداخل مجتمع منظمات عضويته فى خمس
فى عضوية جمعية تنمية المجتمع، وعضوية الجمعية 

الجمعية وعضوية مركز الشباب، وعضوية  ،الخيرية
وتم  التعاونية الزراعية، عضوية األحزاب السياسية،

عضو ، ۱=ليس عضوترميز اإلستجابات كاألتى: 
 وتم، ٤ = ، عضو مجلس إدارة۳=عضو لجنة، ۲=عادى

الدرجات التى حصل بجمع  لهذا البعدحساب الدرجة الكلية 
وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير   عليها كل مبحوث،

) وهى درجة ۰.۷۹۸بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (
 ثبات مرتفعة للمقياس.

 المشاركة السياسيةدرجة 
عبارات  ستتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 

ومعرفته بعدد خابات، فى اإلنت تهمشاركتعبر عن مدى 
، ومتابعته لجلسات مجلس الشعب، وإلمامه المرشحين

، وتم ترميز بالقضايا السياسية التى تهم مجتمعه المحلى
، ۳، أحياناً=٤دائماً=اإلستجابات على العبارات كاألتى: 

بجمع  حساب الدرجة الكلية لهذا البعد وتم ،۱، ال=۲نادراً=
ث، وتم تقدير معامل الدرجات التى حصل عليها كل مبحو

الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت 
 .) وهى درجة ثبات مرتفعة للمقياس۰.۸۰۱(

 للشباب الوالء المجتمعى السلبىدرجة 
طة به يحعور يكتسبه الفرد من الظروف الموهو ش

 اإلجتماعى، حيث يشعر بأنه غير قادر على التفاعل
، وتم قياسه انى نحو مجتمعهويتكون لديه إتجاه عدو

، اإلتجاه هجرة(اإلتجاه نحو ال كون من ثالثة أبعاديتبمقياس 
)، األفكار ، اإلتجاه نحو تطرفعلى األخرين نحو العدوان

، درجة ۳وتم ترميز اإلستجابات كاألتى: درجة كبيرة=
وتم حساب الدرجة ، ۱ = ، درجة منخفضة۲متوسطة=

ات التى حصل عليها كل الدرجالكلية لهذا المتغير بجمع 
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مبحوث فى الثالث أبعاد، وتم تقدير معامل الثبات لهذا 
) ۰.۷۷٦المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (

 . وهى درجة ثبات مرتفعة للمقياس

 الهجرةاإلتجاه نحو 

عبارات  سبعتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
فع البلد له، عدم نلسفر خارج وطنه، ول ميلهتعبر عن 

وصيغت بعض وتشجيعه لكل من يرغب بالسفر للخارج، 
العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة سلبية، وتم 
 ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: موافق

مع عكس  ۱ = ، غير موافق۲ = ، موافق لحد ما۳ =
حساب الدرجة  األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم

لدرجات التى حصل عليها كل بجمع ا لكلية لهذا البعدا
مبحوث، وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام 

) وهى درجة ثبات ۰.۷۲٥معامل ألفا كرونباخ فبلغت (
  مرتفعة للمقياس.

 خرينعلى اآل اإلتجاه نحو العدوان

عبارات تعبر عن ميل  عشرةبتم قياس هذا المتغير 
خرين وتدمير ممتلكاتهم، والتعامل مع إليذاء األالفرد 

األخرين بالشدة وإتهامهم بالفساد، ومحاربة المبادئ 
والمعتقدات السائدة والتفسير الخاطئ ألمور الشرع، 

وصيغت بعض العبارات واإلعتداء على المصالح العامة، 
بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة سلبية، وتم ترميز 

، ۳ = جابية كاألتى: موافقاإلستجابات على العبارات اإلي
مع عكس األوزان فى  ۱، غير موافق=۲موافق لحد ما=

 بعدحالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا ال
وتم تقدير  الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث،بجمع 

معامل الثبات لهذا المتغير بإستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 .ت مرتفعة للمقياس) وهى درجة ثبا۰.۷۷۲فبلغت (

 األفكار تطرفاإلتجاه نحو 

 ثمانتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
لرفض الحوار والمناقشة فى عبارات تعبر عن ميل الفرد 

تأييد منع اإلختالط بين الذكور وأى موضوع مقتنع به، 
التعامل مع األخرين بالقبول أو الرفض وواإلناث، 
ت األخرى، ناوى الديامنع التعامل مع ذوالمطلق، 

وصيغت بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة 
سلبية، وتم ترميز اإلستجابات على العبارات اإليجابية 

مع  ۱، غير موافق=۲، موافق لحد ما=۳كاألتى: موافق=
عكس األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب 

تى حصل الدرجات الالدرجة الكلية لهذا المتغير بجمع 
عليها كل مبحوث، وتم تقدير معامل الثبات لهذا المتغير 

) وهى درجة ۰.٦۲٤بإستخدام معامل ألفا كرونباخ فبلغت (
 ثبات مقبولة للمقياس.

السلوكيات السلبية  ألسباب التى أدت إلى إنتهاجا
 داخل المجتمع

عشر عبارات تعبر عن األسباب بتم قياس هذا المتغير 
اد إلنتهاج السلوكيات السلبية داخل قد تدفع األفرالتى 

 ، موافق لحد ما۳ورمزت اإلستجابات: موافق=المجتمع، 
ا ، وتم حساب الدرجة الكلية لهذ۱= ، غير موافق۲ =

 .المتغير بجمع الدرجات التى حصل عليها كل مبحوث

السلوكيات السلبية  هاجإنتدور الحكومة فى الحد من 
 من وجهة نظر الشباب

لمتغير بإستيفاء رأى المبحوثين فى تم قياس هذا ا
مقياس مكون من ثمانى عبارات تعبر عن الدور الذى 
يمكن أن تقوم به الحكومة للحد من إنتشار السلوكيات 

، ورمزت من وجهة نظر الشباب السلبية داخل المجتمع
 ، غير موافق۲، موافق لحد ما=۳اإلستجابات: موافق=

متغير بجمع الدرجات ، وتم حساب الدرجة الكلية لهذا ال۱=
 التى حصل عليها كل مبحوث.

 Characteristics of Sample خصائص العينة
بعض العددى والنسبى ل التوزيعإلى  ۲جدول شير ي

، وغرافية واالقتصادية واإلجتماعيةالديمخصائص العينة 
 غالبية المبحوثينأن ويمكن توضيح ذلك فيما يلى: 

مما ، الحجم رةصغينووية أى  يعيشون فى أسر% ۳.۸٥
أن هناك إتجاه فى الريف إلنتشار األسر يوضح ذلك 

غالبية تبين أن البسيطة المنفصلة عن األسرة األم، كما 
من  يتراوح  أسرهم الشهرى% دخلهم ۷۹.۳۳المبحوثين 

مستوى غالبية أفراد العينة وأن  ،جنيه ٤۰۰۰إلى  ۲۰۰۰
مجتمعهم رضاهم عن الخدمات والمؤسسات الموجودة ب

إدمان م نحو هوأن إتجاه %)،٥٦.٦۷منخفض ( محلىال
، %٤۸ية الحديثة إيجابى بنسبة إستخدام الوسائل التكنولوج

إتجاههم نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل محايد كما أن 
بنسبة  التجدديةم محايد نحو هوأن إتجاه%، ٤۰.٦۷بنسبة 

منهم شعورهم بالعدالة  %٥۷.۳۳وأن ، ٦٦.٦۷%
مستوى تعرضوا ل% منهم ٥۰.٦وأن ، اإلجتماعية منخفض

 ت أكثر الفئات تكراراً كما أشار بدرجة كبيرة،ضغوط 
القيم وإستحداث قيم فى تغير الأن حدوث إلى  )۷%.٤٦(

 .بدرجة متوسطة يتم جديدة

 النتائج والمناقشة

 وصف درجة اإلنسحاب اإلجتماعى ومستوياته
 ٤و ۳ ينتحقيقاً للهدف األول للدراسة يستعرض جدول

تائج درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى ن
ومستوياته (اإلنسحاب الذاتى، واإلنسحاب األسرى، 
واإلنسحاب الدينى واألخالقى، واإلنسحاب المجتمعى، 
واإلنسحاب الوطنى)، وأبعاد الوالء المجتمعى (اإليجابى 

 والسلبى)، وذلك كما يلى: 
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 )%( العدد الفئات المتغير )%( العدد الفئات المتغير

 ۱۰ ۱٥ )جنيه ۲۰۰۰من  أقل(صغير  الدخل الشهرى لألسرة-۲ ۸٥.۳ ۱۲۸ نووية نوع األسرة-۱

 ۷۹.۳۳ ۱۱۹ جنيه)٤۰۰۰-۲۰۰۰(متوسط  ۱٤.۷ ۲۲ ممتدة

مستوى الرضا عن -۳
 المجتمع المحلىات خدم

 ۱۰.٦۷ ۱٦ جنيه) ٤۰۰۰أكثر من( كبير ٥٦.٦۷ ۸٥ درجة)۳۳-۲۰منخفض(

اإلتجاه نحو إدمان -٤ ۲۲.٦۷ ۳٤ درجة)٤۷-۳٤( متوسط
إستخدام الوسائل 

 التكنولوجية

 ۲٤.٦۷ ۳۷ درجة)۹-٦سلبى(

 ۲۷.۳۳ ٤۱ درجة)۱٤-۱۰محايد( ۲۰.٦ ۳۱ درجة)٦۰-٤۸مرتفع(

اإلتجاه نحو الدافعية -٥
 والتخطيط للمستقبل

 ٤۸ ۷۲ درجة)۱۸-۱٥إيجابى( ۲۰ ۳۰ درجة)۹-٦سلبى(

الشعور بالعدالة -٦ ٤۰.٦۷ ٦۱ درجة)۱٤-۱۰محايد(
 اإلجتماعية

 ٥۷.۳۳ ۸٦ درجة)۹-٦منخفض(

 ۳۲.٦۷ ٤۹ درجة)۱٤-۱۰متوسط( ۳۹.۳۳ ٥۹ درجة)۱۸-۱٥إيجابى(

 ۱۰ ۱٥ درجة)۱۸-۱٥مرتفع( ۱۸ ۲۷ درجة)۸-٥سلبى( اإلتجاه نحو التجددية-۷

 ۱٥.۳ ۲۳ درجة)۱٥-۸منخفضة( درجة التغير فى القيم-۸ ٦٦.٦۷ ۱۰۰ درجة)۱۲-۹محايد(

 ٤٦.۷ ۷۰ درجة)۲٤-۱٦متوسطة( ۱٥.۳۳ ۲۳ درجة)۱٥-۱۳إيجابى(

درجة الضغوط التى -۹
 يتعرض لها الشباب

 ۳۸ ٥۷ درجة)۳۲-۲٥مرتفعة( ۱٤.۷ ۲۲ درجة)۱٥-۸منخفضة(

 ۳٤.۷ ٥۲ درجة)۲٤-۱٦متوسطة(
 ۱٥۰ن=

 ٥۰.٦ ۷٦ درجة)۳۲-۲٥مرتفعة(

 

 
 
 
 

درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى ومستوياته (اإلنسحاب الذاتى، واإلنسحاب األسرى، واإلنسحاب  .۳جدول 
 )الدينى واألخالقى، واإلنسحاب المجتمعى، واإلنسحاب الوطنى

 الترتيب المتوسط )%( العدد اتالفئ المستوى الترتيب المتوسط )%( العدد الفئات المستوى

اإلنسحاب -۱
 الذاتى

اإلنسحاب -۲ الرابع ۱۲.۹۳ ۱٦ ۲٤ درجة)۹-٦( منخفض
 األسرى

 األول ۱۸.۷۳ ۱٤ ۲۱ درجة)۹-٦( منخفض

 ۸٤.۷ ۱۲۷ درجة)۱٤-۱۰( متوسط ۳۰ ٤٥ درجة)۱٤-۱۰( متوسط

 ۱.۳ ۲ درجة)۱۸-۱٥( مرتفع ٥٤ ۸۱ درجة)۱۸-۱٥( مرتفع

حاب اإلنس-۳
الدينى 

 واألخالقى

اإلنسحاب -٤ الخامس ۱۱.۷۳ ۲۳.۳ ۳٥ درجة)۹-٦( منخفض
 المجتمعى

 الثانى ۱٤.۰٥ ٤۰ ٦۰ درجة)۱٥-۸( منخفض

 ٥٤ ۸۱ درجة)۲٤-۱٦( متوسط ٥٥.٤ ۸۳ درجة)۱٤-۱۰( متوسط

 ٦ ۹ درجة)۳۲-۲٥مرتفع ( ۲۱.۳ ۳۲ درجة)۱۸-۱٥( مرتفع

اإلنسحاب -٥
 الوطنى

جة الدر-٦ الثالث ۱۳.۸۹ ۹.۳ ۱٤ رجة)د۹-٦( منخفض
اإلجمالية 

لإلنسحاب 
 اإلجتماعى

  ۷۱.۳۱ ۲٤.۷ ۳۷ درجة)٦۹-۳٥منخفض (

 ٤۲ ٦۳ درجة)۱۰٥-۷۰متوسط ( ٤۲.۷ ٦٤ درجة)۱٤-۱۰( متوسط

-۱۰٦مرتفع ( ٤۸ ۷۲ درجة)۱۸-۱٥( مرتفع
 درجة)۱٤۰

٥۰ ۳۳.۳ 
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 امعى (اإليجابى والسلبى)باب الجأبعاد الوالء المجتمعى للش .٤جدول 
أبعاد الوالء 

 اإليجابى
أبعاد الوالء  الترتيب المتوسط )%( العدد الفئات

 السلبى
 الترتيب المتوسط )%( العدد الفئات

اإلتجاه -۱
نحو العمل 

 التطوعى

اإلتجاه نحو -۱ األول ۱٤.۰٤ ۳۸.٦۷ ٥۸ درجة)۹-٦( سلبى
 الهجرة

 الثالث ۱٥.۲۳ ۱۳.۳۳ ۲۰ درجة)۱۱-۷( سلبى

 ۳۲.٦۷ ٤۹ درجة)۱٦-۱۲( محايد ٤۲ ٦۳ درجة)۱٤-۱۰( محايد

 ٥٤ ۸۱ درجة)۲۱-۱۷( إيجابى ۱۹.۳۳ ۲۹ درجة)۱۸-۱٥( إيجابى

عضوية -۲
المنظمات 
 المجتمعية

اإلتجاه نحو -۲ الثالث ۱.۰۳ ۸۲ ۱۲۳ درجات)۹-٥( منخفض
العدوان على 

 األخرين

 األول ۱۷.٥۷ ۲٦ ۳۹ درجة)۱٦-۱۰( سلبى

 ۲٥.۳۳ ۳۸ درجة)۲۳-۱۷( محايد ۱۰.٦۷ ۱٦ درجة)۱٥-۱۰( سطمتو

 ٤۸.٦۷ ۷۳ درجة)۳۰-۲٤( إيجابى ۷.۳۳ ۱۱ درجة)۲۰-۱٦( مرتفع

درجة -۳
المشاركة 
 السياسية

اإلتجاه نحو -۳ الثانى ۱۳.۰۹ ۱۸ ۲۷ درجة)۹-٦( منخفضة
 تطرف األفكار

 الثانى ۱٥.۳۹ ٤.٦۷ ۷ درجة)۱۳-۸( سلبى

 ۳٥.۳۳ ٥۳ درجة)۱۹-۱٤( محايد ۱٦.۷ ۲٥ درجة) ۱٤-۱۰( متوسطة

 ٦۰ ۹۰ درجة)۲٤-۲۰( إيجابى ٦٥.۳ ۹۸ درجة) ۱۸-۱٥( مرتفعة

الوالء -٤
المجتمعى 

 اإليجابى

الوالء -٤  ۲۸.۱٥ ۲٦.۷ ٤۰ درجة)  ۲۹-۱۲( منخفضة
المجتمعى 

 السلبى

  ٤۸.۲۰ ۹.۳ ۱٤ درجة) ٤۱-۲٥( منخفضة

 ٥٤.۷ ۸۲ درجة)٥۸-٤۲( متوسطة ٦۷.۳ ۱۰۱ درجة) ٤۳-۳۰( متوسطة

 ۳٦ ٥٤ درجة) ۷٥-٥۹( مرتفعة ٦ ٦ درجة) ٥٦-٤٤( مرتفعة

 
 درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى ومستوياته
(اإلنسحاب الذاتى، واإلنسحاب األسرى، واإلنسحاب 
الدينى واألخالقى، واإلنسحاب المجتمعى، واإلنسحاب 

 الوطنى)
 إلى ما يلى:  ۳ول جديشير 

 الدرجة اإلجمالية لإلنسحاب اإلجتماعى
أن غالبية المبحوثين يقعون فى فئتى مستوى اإلنسحاب 

%، ٤۲اإلجتماعى الكلى المتوسط والمرتفع بنسب 
% على التوالى، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت ۳۳.۳

) والتى تشير إلى ضعف ۲۰۱٤إليه دراسة إبراهيم (
ى لدى الشباب، ومع ما توصل إليه بن التفاعل اإلجتماع

) والذى أشار إلرتفاع مستوى ۲۰۱۳عمارة وبن زاهى (
اإلغتراب اإلجتماعى لدى الشباب، ومع ما توصل إليه 

) والذى بين أن أهم المشكالت التى تواجه ۲۰۰۸كنعان (
الشباب الجامعى هو فقدان الهوية الثقافية واإلغتراب 

ف هذه النتيجة مع النظرية والالمباالة لما حوله. وتختل
البنائية الوظيفية التى تركز فى جانبها البنائى على ما يؤديه 
كل عنصر من عناصر المجتمع وما يؤديه من أدوار فى 

). كما أمكن ترتيب ۲۰۰۳خدمة الكل اإلجتماعى (حسن، 
مستويات اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى على 

نسحاباً إلى األقل حسب المتوسط من المستوى األكثر إ
إنسحاباً كاألتى: اإلنسحاب األسرى، اإلنسحاب المجتمعى، 
اإلنسحاب الوطنى، اإلنسحاب الذاتى، اإلنسحاب الدينى 

 .۱واألخالقى كما هو موضح بشكل 
 اإلنسحاب الذاتى

% ذو مستوى ٥٤أن أكثر من نصف المبحوثين 
تتفق و ،على المستوى الذاتى أو الشخصى إنسحاب مرتفع

 )۲۰۱٥/۲۰۱٦( عباسىه النتيجة مع ما توصل إليه هذ

ومع  لى ضعف المسئولية الشخصية للشباب،إ والذى أشار
وجود عزلة ل والذى أشار )۲۰۱٤( إبراهيمما توصل إليه 

ما توصل  مع هذه النتيجة تختلفو إجتماعية بين الشباب،
 وجود إحساس عالىيشير لذى ) وال۲۰۰۱( الحارثىإليه 

 للمسئولية الشخصية. لدى األفراد 
 اإلنسحاب األسرى

على  همإنسحاب % درجة۸٤.۷أن غالبية المبحوثين 
 معهذه النتيجة تتفق متوسط، و المشاركة األسريةمستوى 

أشار لوجود والذى ) ۲۰۱٥/۲۰۱٦( عباسىما توصل إليه 
زعة الجماعية الترابط األسرى والتحول من النفى ضعف 

) ۲۰۱٦بركات ( وصل إليهومع ما ت إلى النزعة الفردية،
وقلة  ،عدم إنجاز األفراد واجباتهم تجاه أسرهملأشار ذى وال

 فى المناسبات العائلية.وتفاعلهم نشاطاتهم 
 اإلنسحاب الدينى واألخالقى

% درجة إنسحابهم ٥٥.٤أن أكثر من نصف المبحوثين 
 على المستوى الدينى واألخالقى متوسطة.

 اإلنسحاب المجتمعى
% إنسحابهم متوسط ٥٤نصف المبحوثين أن أكثر من 

على مستوى المشاركة فى أنشطة المجتمع المحلى، وتتفق 
) والذى ۲۰۱٦هذه النتيجة مع ما توصل إليه بركات (

يشير لقلة العالقات اإلجتماعية بين أفراد المجتمع 
) ۲۰۱٤والمجاورين لهم، ومع ما توصل إليه إبراهيم (

ماعية لدى الشباب. والذى أشار لضعف المشاركة اإلجت
) ۲۰۱٥وتختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه بوهريرة (

والذى يشير إلى أن األفراد لديهم إتجاه إيجابى للنقاش فى 
 قضايا المجتمع ومشكالته.
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 مستويات اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى .۱شكل 
 

 اإلنسحاب الوطنى
 ةمرتفع همإنسحاب درجة% ٤۸بحوثين أن أكثرية الم

هذه تتفق و ،فى األمور المتعلقة بالوطنلمشاركة ل بالنسبة
ذى ) وال۲۰۱٥/۲۰۱٦( عباسىما توصل إليه  معالنتيجة 
ضعف درجة الوالء واإلنتماء والوطنية لدى لأشار 
) ۲۰۱٥( بوهريرةدراسة مع هذه النتيجة وتختلف  .الشباب

لديهم إتجاه إيجابى نحو وعيهم والتى تشير إلى أن األفراد 
 ورموزه. الكامل بمعانى اإلنتماء الوطنى لتاريخ وطنهم

 السلبى)و (اإليجابى الوالء المجتمعىأبعاد 
أبعاد الوالء المجتمعى سواء  نتائج ٤جدول ستعرض ي

 فيما يلى:ها يمكن توضيحوالتى  سلبية وكانت إيجابية أ

 اإليجابىالمجتمعى أبعاد الوالء 
%) درجة والئهم ٦۷.۳ر من ثلثى المبحوثين (أن أكث

أمكن ترتيب أبعاد الوالء المجتمعى اإليجابى متوسطة، و
 صغرمن األكبر إلى األالمجتمعى اإليجابى وفقاً للمتوسط 

المشاركة درجة اإلتجاه نحو العمل التطوعى، وكما يلى: 
، كما هو موضح المجتمعية ماتعضوية المنظوالسياسية، 

 .۲شكل ب

 جاه نحو العمل التطوعىاإلت
% إتجاههم محايد نحو العمل ٤۲أن أكثرية المبحوثين 

التطوعى والمشاركة فى المشروعات التنموية داخل 
ما توصل إليه  معهذه النتيجة مجتمعهم المحلى، تتفق 

إتجاه إيجابى لوجود شير والذى ي) ۲۰۱٥( بوهريرة
 متوسط لمشاركة األفراد لتنمية مجتمعهم.و

 المجتمعية منظماتعضوية ال
% عضويتهم منخفضة ۸۲أن غالبية المبحوثين 

 بمنظمات المجتمع المحلى.
 درجة المشاركة السياسية

% مشاركتهم ٦٥.۳أن أكثر من ثلثى المبحوثين 
السياسية مرتفعة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

) والذى أشار لوجود إتجاه إيجابى مرتفع ۲۰۱٥بوهريرة (
كة والتصويت فى اإلنتخابات. وتختلف هذه حول المشار

) والذى ۲۰۱٥/۲۰۱٦النتيجة مع ما توصل إليه عباسى (
 بين عدم وجود مشاركة فى الفعاليات السياسية. 

 أبعاد الوالء المجتمعى السلبى
%) درجة والئهم ٥٤.۷أن أكثر من نصف المبحوثين (

المجتمعى السلبى متوسطة، وأمكن ترتيب أبعاد الوالء 
جتمعى السلبى وفقاً للمتوسط من األكبر لألصغر كما الم

يلى: اإلتجاه نحو العدوان على األخرين، واإلتجاه نحو 
كما هو موضح  الهجرة، واإلتجاه نحو تطرف األفكار،

 .۲شكل ب
 اإلتجاه نحو الهجرة

% إتجاههم إيجابى ٥٤أن أكثر من نصف المبحوثين 
ل إليه عباسى نحو الهجرة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توص

) والذى أشار إلى إقبال الشباب للهجرة ۲۰۱٦/۲۰۱٥(
سواء بطريق شرعى أو غير شرعى. وتختلف هذه النتيجة 

) والذى أشار لوجود ۲۰۱٥مع ما توصل إليه بوهريرة (
إتجاه سلبى لدى األفراد نحو ترك وطنهم والهجرة لبلد 

 أخر.

 اإلنسحاب
الديني واألخالقي 

)11.73( 

 )12.93اإلنسحاب الذاتي (

 )18.73( األســـــــرياب ــــحـــاإلنس

 )14.05( المجتمعــيحاب ـــاإلنس

 )13.89( الوطنـيحاب ـــاإلنس
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 ب الجامعى (اإليجابى والسلبى)شباأبعاد الوالء المجتمعى لل .۲شكل 

  

 خريناآلعلى  اإلتجاه نحو العدوان
% إتجاههم إيجابى نحو ٤۸.٦۷أن أكثرية المبحوثين 

هذه النتيجة مع ما توصل  تتفقو ،على األخرينالعدوان 
رتفاع معدالت ذى يشير إل) وال۲۰۱٥/۲۰۱٦إليه عباسى (

يجة مع اإلنحراف والجريمة لدى الشباب، كما تتفق هذه النت
ترى أن العدوان هو  والتى النظرية اإلنسانية "لماسلو"

اته اإلساسية وتحقيقه سلوك يلجأ إليه الفرد لتحقيق حاج
 ،)۲۰۱٤إنعدام قيم اإلنتماء لديه (الزليطنى، لذاته، مع 

ويمكن التأكيد على ذلك أن غالبية المبحوثين شعورهم 
درجة تعرضون للضغوط ببالعدالة اإلجتماعية منخفض، وي

)، ودرجة إنسحابهم الوطنى مرتفعة ۲(جدول كبيرة 
وبذلك يتكون لدى األفراد السلوك العدوانى  ،)۳ (جدول

 .التى يسعون إليها لتحقيق أهدافهم

 األفكار تطرفاإلتجاه نحو 
% إتجاههم إيجابى نحو تطرف ٦۰أن ثلثى المبحوثين 

هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  تتفقو ،األفكار
نتشار إل) والتى أشارت ۲۰۱٥/۲۰۱٦( اسىعب

 اإلنحرافات الفكرية كالتشدد والتطرف. 

المؤثرة على درجة اإلنسحاب المرتبطة والعوامل 
 اإلجتماعى للشباب الجامعى

لتحقيق الهدف الثانى من الدراسة تم وضع الفرض 
البحثى األول، وإلختبار صحته تم صياغة الفرض 

قة إرتباطية بين درجة الصفرى التالى: "ال توجد عال
كل متغير من وبين  الجامعى اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب

المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية: الدخل الشهرى 
، لمجتمع المحلىاألسرى، ومستوى الرضا عن خدمات ا

واإلتجاه نحو التجددية، ودرجة الضغوط التى يتعرض لها 
التكنولوجية،  ئلالوسا إدمان إستخدام نحو الشباب، واالتجاه

للمستقبل، ودرجة التغير  والتخطيط واإلتجاه نحو الدافعية
فى القيم ودرجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية"، وللتحقق من 

م معامل اإلرتباط البسيط صحة هذا الفرض تم إستخدا
  لبيرسون.

وجود عالقة إرتباطية معنوية إلى  ٥جدول نتائج شير ت
إلجتماعى للشباب الجامعى موجبة بين درجة اإلنسحاب ا

هذه النتيجة  تتفقوى القيم وبين متغيرات: درجة التغير ف
 مع نظرية الفعل اإلجتماعى والتى ترى إن الفعل اإلجتماعى
يحكمه القيم والمعايير التى ترشد وتوجه السلوك (حسن، 

)، واإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية ۲۰۰۳
 سعودى ما توصل إليه كل من معهذه النتيجة  تتفقو
وجود عالقة بين ل واللذان أشارا )۲۰۱٥عرفة (و) ۲۰۱٤(

العزلة بين كثافة إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى و
وجود نتائج الدراسة  تاإلجتماعية والتباعد للفرد، كما بين

ا الرضمستوى عالقة إرتباطية معنوية سالبة مع متغيرات: 
اإلتجاه نحو الدافعية و ،عن خدمات المجتمع المحلى

، ودرجة ۰.۰۱عند مستوى معنوية  والتخطيط للمستقبل
أى أنه ، ۰.۰٥عند مستوى  الشعور بالعدالة اإلجتماعية

إستخدام الوسائل التكنولوجية، نحو كلما زاد إتجاه الفرد 
تجاه زاد اإل، والمجتمعية وزادت درجة التغير فى القيم
فضت درجة الشعور وإنخسلبى نحو التخطيط للمستقبل 

 اإلنسحابكلما أدى ذلك لزيادة درجة بالعدالة اإلجتماعية 
عدم وجود إلى  ٥ جدولنتائج  تاإلجتماعى، كما أشار

، الدخل الشهرى األسرى: معنوية مع متغيرات عالقة
اإلتجاه نحو التجددية، ودرجة الضغوط التى يتعرض لها و

ائياً ت مرتبطة إحصأى أن هذه المتغيرات ليسالشباب 
 درجة اإلنسحاب اإلجتماعى للفرد.ب

 

اإلتجاه نحو العمل 
 التطوعي

)۱٤.۰٤( 

 

درجة المشاركة 
 السياسية

)۱۳.۰۹( 

 

ة المنظمات عضوي
 المجتمعية

 )۱.۰۳( 

 

العدوان اإلتجاه نحو 
 على اآلخرين

)۱۷.٥۷( 

 

 اإلتجاه نحو 
 الهجرة

)۱٥.۲۳( 

 

 اإلتجاه نحو 
 تطرف األفكار

)۱٥.۳۹( 
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درجة وبين المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وبين كل من درجة اإلنسحاب اإلجتماعى/ اإلرتباطية العالقة  .٥جدول 
 للشباب الجامعى درجة الوالء المجتمعى السلبىوالوالء المجتمعى اإليجابى/ 

 )r( بيرسون قيمة معامل إرتباط المتغير

جة اإلنسحاب در
 اإلجتماعى

درجة الوالء 
 المجتمعى اإليجابى

درجة الوالء 
 المجتمعى السلبى

 ۰.۰۲٤ ۰.۰۷۸- ۰.۰۱۹ الدخل الشهرى األسرى. -۱

 **۰.۲٥٥- **۰.٥۰۰ **۰.۲٤۸- .المجتمع المحلىمستوى الرضا عن خدمات  -۲

 **۰.۷۹۲ **۰.۳۰۰- **۰.۸۰۱ اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية. -۳

 **۰.٦۱۳- **۰.٤٦٦ **۰.٦۳٥- اإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل. -٤

 ۰.۱۳۷ ۰.۰۲۰ ۰.۱۰۳ اإلتجاه نحو التجددية. -٥

 *۰.۱۸۰- **۰.٤۰۹ *۰.۱۷۹- درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية. -٦

 ۰.۰۰۷- *۰.۱۷٥- ۰.۰۱۳ درجة الضغوط التى يتعرض لها الشباب. -۷

**۰.۷۹۹ لتغير فى القيم.درجة ا -۸  -۰.٤۰۱**  ۰.۷۷۱**  

**۰.٤٥۳- - درجة اإلنسحاب اإلجتماعى. -۹  ۰.۷۸٥**  

 ۰.۰٥*= مستوى معنوية                                          ۰.۰۱** = مستوى معنوية
 

وبناءاً على هذه النتائج يمك�ن رف�ض الف�رض الص�فرى 
 وقبول الفرض البديل جزئياً.

المرتبط����ة والم����ؤثرة عل����ى درج����ة ال����والء العوام����ل 
 المجتمعى اإليجابى للشباب الجامعى

الف��رض ت��م وض��ع لتحقي��ق اله��دف الثال��ث م��ن الدراس��ة 
ص���ياغة الف���رض ت���م الث���انى، وإلختب���ار ص���حته البحث���ى 

رتباطي���ه معنوي���ة ب���ين "ال توج���د عالق��ة إ:الت���الى الص��فرى
 كلوبين  الجامعى للشباباإليجابى  لمجتمعىالوالء ادرجة 

: ال���دخل اإلقتص���ادية واإلجتماعي���ةالمتغي���رات متغي���ر م���ن 
المجتم��ع  الرض�ا ع�ن خ�دماتمس�توى و، الش�هرى األس�رى

ستخدام الوسائل التكنولوجية، إإدمان اإلتجاه نحو و، المحلى
اإلتج��اه نح��و والدافعي�ة والتخط��يط للمس�تقبل، اإلتج�اه نح��و و

درج��ة والش��عور بالعدال��ة اإلجتماعي��ة، درج��ة والتجددي��ة، 
التغي��ر ف��ى درج��ة ولض��غوط الت��ى يتع��رض له��ا الش��باب، ا

وللتحق�ق م�ن ص�حة  ،"اإلنسحاب اإلجتم�اعىدرجة القيم، و
  م معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون.هذا الفرض تم إستخدا

وجود عالقة إرتباطية إلى  ٥جدول تشير نتائج و
موجبة بين درجة الوالء المجتعمى اإليجابى معنوية 
: ر من المتغيرات المستقلة األتيةوبين كل متغيللشباب 

مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى، واإلتجاه نحو 
ودرجة الشعور بالعدالة  للمستقبل، الدافعية والتخطيط

اإلجتماعية، فى حين إتضح وجود عالقة إرتباطية سالبة 
 الوسائل إدمان إستخدام نحو تجاهاإل مع متغيرات:
القيم، ودرجة اإلنسحاب  درجة التغير فىوالتكنولوجية، 

درجة و، ۰.۰۱اإلجتماعى وذلك عند مستوى معنوية 
أى ، ۰.۰٥عند مستوى  الضغوط التى يتعرض لها الشباب

مستوى رضا الشباب عن خدمات المجتمع أنه كلما زاد 
يجابى نحو الدافعية والتخطيط زاد إتجاههم اإلوالمحلى، 

 توإنخفضشعورهم بالعدالة اإلجتماعية  زادلمستقبلهم و
 درجةإنخفضت و إستخدامهم للوسائل التكنولوجية،درجة 

القيم فى تغير ودرجة ال الضغوط التى يتعرضون لها
درجة إنسحابهم اإلجتماعى كلما أدى ذلك وقلت  ،المجتمعية

لزيادة درجة والئهم المجتمعى بشكل إيجابى، كما تبين 
الدخل : ىعدم وجود عالقة معنوية مع متغيرالنتائج 

أى أن هذا واإلتجاه نحو التجددية  ،هرى األسرىالش
درجة الوالء اإليجابى ال يرتبطان إحصائياً ب انالمتغير

وتتفق هذه النتائج مع  للفرد تجاه مجتمعه الذى يعيش فيه.
أراء أنصار اإلتجاه الوظيفى التى تشير إلى أن غياب 
التماسك اإلجتماعى داخل المجتمع يؤدى إلى حدوث 

ف المجتمع وبالتالى حدوث التفكك وعدم إضطراب لوظائ
مع  ه النتائج)، كما تتفق هذ۲۰۰۷الوالء (زريقات، 

النظرية السوسيولوجية وفقاً ألراء "وليم توماس" والتى 
تشير إلى أنه يتحقق لدى كل فرد مجموعة متنوعة من 
الرغبات والتى تعبر عن نقطة اإلنطالق للنشاط اإلنسانى 

غبات ال يمكن إشباعها اإل من داخل المجتمع، وهذه الر
)، ۱۹۸۳خالل اإلندماج فى المجتمع (تيماشيف، 

مع أراء التيار باإلضافة إلى إختالف هذه النتائج و
شير إلى أن النظام فى المجتمع يتحقق ت التىالماركسى 

 .)۲۰۰۳بالضغوط المفروضة على أعضائه (حسن، 
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وبناءاً على تلك النتائج يمك�ن رف�ض الف�رض الص�فرى 
 جزئياً.قبول الفرض البديل و

 الوالء المجتمعىدرجة على العوامل المرتبطة والمؤثرة 
 للشباب الجامعى السلبى

من الدراسة تم وضع الفرض رابع اللتحقيق الهدف 
صياغة الفرض البحثى الثالث وإلختبار صحته تم 

"ال توجد عالقة إرتباطيه معنوية بين  :التالى الصفرى
كل وبين  الجامعى السلبى للشباب درجة الوالء المجتمعى

المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية: الدخل متغير من 
المجتمع الشهرى األسرى، ومستوى الرضا عن خدمات 

، واإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية، المحلى
واإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل، واإلتجاه نحو 

ر بالعدالة اإلجتماعية، ودرجة التجددية، ودرجة الشعو
الضغوط التى يتعرض لها الشباب، ودرجة التغير فى 

"، وللتحقق من صحة اإلنسحاب اإلجتماعىدرجة والقيم، 
   م معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون.هذا الفرض تم إستخدا

وجود عالقة إرتباطية إلى  ٥جدول نتائج شير وت
كل متغير بى وبين موجبة بين درجة الوالء المجتمعى السل

: درجة التغير فى القيم، المستقلة األتية متغيراتمن ال
واإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية، ودرجة 
اإلنسحاب اإلجتماعى، فى حين تبين وجود عالقة سالبة مع 

 المجتمع المحلى،مستوى الرضا عن خدمات متغيرات: 
تقبل عند مستوى اإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمسو

هذه  تختلف، ودرجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية ۰.۰۱
نظرية الدوافع النفسية والتى تشير إلى أن  النتيجة مع أراء

الفرد يسعى دائماً للتوحد بجماعته ويسعى إلى تحقيق 
 )،۱۹۹۷مصلحتها على حساب مصلحته الشخصية (شفيق، 

ه الشباب ، أى أنه كلما زاد إتجا۰.۰٥ند مستوى وذلك ع
فى تغير ال لوسائل التكنولوجية وزادت درجةا نحو إستخدام

 ،إنسحابهم اإلجتماعى درجةوزادت القيم المجتمعية و
لتخطيط للمستقبل وا وإنخفض إتجاههم نحو الدافعية

وإنخفض مستوى رضاهم عن الخدمات الموجودة فى 
مجتمعهم المحلى الذى يعيشون فيه وإنخفض شعورهم 

اإلجتماعية كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة  بوجود العدالة
النتائج إلى شير تكما الوالء المجتمعى السلبى لدى الشباب، 

: الدخل الشهرى معنوية مع متغيراتدم وجود عالقة ع
، ودرجة الضغوط التى األسرى، اإلتجاه نحو التجددية

ت مرتبطة أى أن هذه المتغيرات ليس يتعرض لها الشباب
 لوالء المجتمعى السلبى للشباب.درجة اإحصائياً ب

وبناءاً على ذلك يمكن رف�ض الف�رض الص�فرى وقب�ول 
 جزئياً.الفرض البديل 

هن�ة يتب�ين أن وبالنظر إل�ى النت�ائج الس�ابقة للدراس�ة الرا
 درج�ة ال�والء المجتمع�ى للش�بابب هناك عدة عوام�ل ت�رتبط

وه��ذه العوام��ل ه��ى: مس��توى  س��واء ك��ان إيج��ابى أو س��لبى،
اإلتج�اه نح�و إدم�ان و المجتم�ع المحل�ى،دمات الرضا عن خ

إس���تخدام الوس���ائل التكنولوجي���ة الحديث���ة، واإلتج���اه نح���و 

الدافعي���ة والتخط���يط للمس���تقبل، ودرج���ة الش���عور بالعدال���ة 
ودرج�����ة اإلنس�����حاب درج�����ة تغي�����ر الق�����يم، اإلجتماعي�����ة، 

اإلجتماعى، أى أن والء الش�باب لمج�تمعهم ووط�نهم ي�زداد 
 لعوامل.  أو ينخفض وفقاً لهذه ا

العوامل المؤثرة فى درجة اإلنسحاب اإلجتماعى 
 للشباب الجامعى

لتحقيق الهدف الخامس من الدراسة تم وضع الفرض 
لبيان اإلسهام النسبى لبعض المتغيرات  البحثى الرابع،

التباين اإلقتصادية واإلجتماعية مجتمعة فى تفسير جزء من 
، لجامعىالكلى لدرجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب ا

ال وإلختبار صحته تم صياغة الفرض الصفرى التالى: "
المدروسة اإلقتصادية واإلجتماعية تسهم المتغيرات 

فى تحديد فريداً المرتبطة معنوياً مجتمعة إسهاماً معنوياً 
"، والختبار للشباب الجامعى درجة اإلنسحاب اإلجتماعى

عدد إستخدام التحليل اإلنحدارى المت صحة هذا الفرض تم
  التدريجى الصاعد، ويمكن توضيح النتائج فيما يلى:

أن هناك خمسة متغيرات  ٦جدول نتائج ضح وتو
إسهاماً معنوياً في تفسير التباين مستقلة أسهمت مجتمعة 

الكلى لدرجة اإلنسحاب اإلجتماعى للشباب الجامعى، حيث 
قيمة "ف" ، وبلغت ۰.٦۹۷بلغت قيمة معامل التحديد 

 ۰.۰۱وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ٦٦.۳۸المحسوبة 
اإلقتصادية واإلجتماعية المتغيرات هذه مما يشير إلى أن 

% ٦۹.۷تفسر نحو مجتمعة  تبطة معنوياً المدروسة والمر
للشباب  في درجة اإلنسحاب اإلجتماعىالكلى التباين من 

تحديد نسبة اإلسهام النسبى لكل متغير ويمكن ، الجامعى
ة على الترتيب من األكبر لألصغر من المتغيرات الخمس

درجة والتخطيط للمستقبل، اإلتجاه نحو الدافعية  كما يلى:
لمجتمع مستوى الرضا عن خدمات ا التغير فى القيم،

 اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية، المحلى،
الشعور بالعدالة اإلجتماعية، وكانت نسبة مساهمة  درجة

فى تفسير جزء من التباين تغيرات كل متغير من هذه الم
%، ۲۱.۹%، ۳٦.٥كل على حده بالترتيب كما يلى: 

% وكانت تأثيرات هذه المتغيرات ٤.%۰، ۷.٤%، ۲.٦
مستوى الرضا عن خدمات  :متغيرى إيجابية فيما عدا
لشعور بالعدالة اإلجتماعية درجة او، المجتمع المحلى

 .تأثيراً سلبياً  اكان تأثيرهماللذين 

على هذه النتائج يمك�ن رف�ض الف�رض الص�فرى  وبناءاً 
ت�أثير المتغي�رات المدروس�ة معنوي�ة لوقبول الفرض الب�ديل 
رج��ة اإلنس��حاب اإلجتم��اعى للش��باب مجتمع��ة ف��ى تحدي��د د

 .الجامعى

درجة الوالء المجتمعى اإليجابى العوامل المؤثرة فى 
 للشباب الجامعى

لتحقيق الهدف الس�ادس م�ن الدراس�ة ت�م وض�ع الف�رض 
البحث��ى الخ��امس، لبي��ان اإلس��هام النس��بى ل��بعض المتغي��رات 
اإلقتص��ادية واإلجتماعي��ة (مض��افاً إليه��ا درج��ة اإلنس��حاب
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اإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة نتائج التحليل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد لعالقة المتغيرات  .٦جدول 
 .للشباب الجامعى اإلنسحاب اإلجتماعىدرجة بمجتمعة 

 رجة اإلنسحاب اإلجتماعىد

 

 المتغيرات المستقلة

معامل 
اإلرتباط 
 البسيط

"r" 

معامل 
االرتباط 
المتعدد 

)R( 

التراكمية ) %(
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

)RP

2
P( 

للتباين ) %(
المفسر 
 للمتغير

 التابع 

معامل 
اإلنحدار 

الجزئى غير 
 )bالمعيارى (

معامل اإلنحدار 
الجزئى 

المعيارى 
)Beta( 

قيمة 
"ت" 

 المحسوبة

 الترتيب

 الثالث ۰.۸۱٤- ۰.۰٥۲- ۰.۰٤۲- ۰.۰٦۲ ۰.۰٦۲ ۰.۲٤۸ ۰.۲٤۸- مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى.-۱

 األول ۱.۸۲۰- ۰.۱۲۳- ۰.٥۰۰- ۰.۳٦٥ ۰.٤۲۷ ۰.٦٥٤ ۰.٦۳٥ اإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل. -۲

 الخامس ۰.۰٥۹- ۰.۰۰٤- ۰.۰۱۲- ۰.۰۰٤ ۰.٤۳۱ ۰.٦٥٦ ۰.۱۷۹- درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية. -۳

 الثانى ۳.۰۹۸ ۰.۳۲۳ ۰.٤٤۲ ۰.۲۱۹ ۰.٦٥۰ ۰.۸۰٦ ۰.۷۹۹ درجة التغير فى القيم. -٤

 الرابع ٤.۷۷۲ ۰.٤۳۳ ۰.۹۱۰ ۰.۰٤۷ ۰.٦۹۷ ۰.۸۳٥ ۰.۸۰۱ اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية. -٥

 ** ٦٦.۳۸قيمة ف المحسوبة =                ۰.٦۹۷معامل التحديد =      ۰.۸۳٥معامل اإلرتباط المتعدد= 

 ۱٥۰ن=              ۰.۰۱**= مستوى معنوية            ۰.۰٥*= مستوى معنوية 
  

اإلجتماعى) ذات اإلرتباط مجتمعة فى تفسير التباين الكلى 
فى درجة الوالء المجتمعى اإليجابى للشباب الجامعى، 

"ال ه تم صياغة الفرض الصفرى التالى: وإلختبار صحت
 تسهم المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة المرتبطة
معنوياً مجتمعة مضافاً إليها متغير درجة اإلنسحاب 
اإلجتماعى إسهاماً معنوياً فى تحديد درجة الوالء 

والختبار صحة هذا المجتمعى اإليجابى للشباب الجامعى"، 
التحليل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الفرض تم إستخدام 

 الصاعد، ويمكن توضيح النتائج فيما يلى:
أن هناك سبعة متغيرات إلى  ۷جدول نتائج شير ت

مستقلة أسهمت مجتمعة إسهاماً معنوياً في تفسير التباين 
الكلى لدرجة الوالء المجتمعى اإليجابى للشباب الجامعى، 

وبلغت قيمة "ف"  ،۰.٥۱٦حيث بلغت قيمة معامل التحديد 
 ۰.۰۱وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ۲۱.٦٥۲المحسوبة 

مما يشير إلى أن هذه المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية 
% ٥۱.٦المدروسة والمرتبطة معنوياً مجتمعة تفسر نحو 

 والء المجتمعى اإليجابىمن التباين الكلى في درجة ال
م النسبى لكل ويمكن تحديد نسبة اإلسهاللشباب الجامعى، 

 على الترتيب من األكبر لألصغر السبعةمتغير من المتغيرات 
مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى،  كما يلى:

 درجة الضغوطواإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل، و
درجة اإلنسحاب اإلجتماعى، والتى يتعرض لها الشباب، 

التغير فى  درجةودرجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية، و
 اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية،والقيم، 

فى  وكانت نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات
كل على حده بالترتيب كما يلى:  تفسير جزء من التباين

۲٥ ،%۱٥.۸ ،%۳.۹ ،%۳.۷ ،%۱.٥% ،۱.۱ ،%
وكانت تأثيرات هذه المتغيرات إيجابية فيما عدا  %٦.۰

، اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية :متغيرات
ب درجة اإلنسحاودرجة الضغوط التى يتعرض لها الشباب، و

 كان تأثيرهم سلبى.اإلجتماعى 

وبناءاً على هذه النتائج يمك�ن رف�ض الف�رض الص�فرى 
وقبول الفرض الب�ديل لمعنوي�ة ت�أثير المتغي�رات المدروس�ة 

مجتمعى اإليجابى للشباب مجتمعة فى تحديد درجة الوالء ال
 الجامعى.

الوالء المجتمعى السلبى  درجةالعوامل المؤثرة فى 
 للشباب الجامعى

لتحقيق الهدف السابع من الدراسة تم وضع الفرض 
 اإلسهام النسبى لبعض المتغيرات اإلقتصادية البحثى السادس،

واإلجتماعية المدروسة (مضافاً إليها درجة اإلنسحاب 
ت اإلرتباط مجتمعة فى تفسير التباين الكلى اإلجتماعى) ذا

لدرجة الوالء المجتمعى السلبى للشباب الجامعى، وإلختبار 
صحته تم صياغة الفرض الصفرى التالى: "ال تسهم 
المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة المرتبطة 
معنوياً مجتمعة مضافاً إليها متغير درجة اإلنسحاب 

 معنوياً فى تحديد درجة الوالء المجتمعىاإلجتماعى إسهاماً 
والختبار صحة هذا الفرض تم السلبى للشباب الجامعى"، 

إستخدام التحليل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد، 
 ويمكن توضيح النتائج فيما يلى: 

إل���ى أن هن���اك س���تة متغي���رات  ۸وتش���ير نت���ائج ج���دول 
ر التب��اين مس��تقلة أس��همت مجتمع��ة إس��هاماً معنوي��اً ف��ي تفس��ي

الكل��ى لدرج��ة ال��والء المجتمع��ى الس��لبى للش��باب الج��امعى، 
، وبلغت قيمة "ف" ۰.۷۷۸حيث بلغت قيمة معامل التحديد 

 ۰.۰۱وهي دالة إحصائياً عند مستوى  ۸۳.٦٤۹المحسوبة 
مما يشير إل�ى أن ه�ذه المتغي�رات اإلقتص�ادية واإلجتماعي�ة 

% ۷۷.۸المدروسة والمرتبط�ة معنوي�اً مجتمع�ة تفس�ر نح�و 
من التباين الكلى في درجة الوالء المجتمعى السلبى للشباب 

ويمك��ن تحدي��د نس��بة اإلس��هام النس��بى لك��ل متغي��ر الج��امعى، 
كما من المتغيرات السبعة على الترتيب من األكبر لألصغر 

نح�و  واإلتج�اه، اإلتجاه نح�و الدافعي�ة والتخط�يط للمس�تقبل يلى:
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 للشباب الجامعى اإليجابىمجتمعى الوالء الدرجة ب

 درجة الوالء المجتمعى اإليجابى

 

 المتغيرات المستقلة

معامل 
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معامل 
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المتعدد 

)R( 
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للمتغير التابع 
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2
P( 
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للمتغير 
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معامل 
اإلنحدار 

الجزئى غير 
 )bالمعيارى (

معامل اإلنحدار 
الجزئى 

المعيارى 
)Beta( 

قيمة 
"ت" 

 المحسوبة

 الترتيب

 األول ٤.٦٥۰ ۰.۳۹۳ ۰.۲۱۰ ۰.۲٥۰ ۰.۲٥۰ ۰.٥۰۰ ۰.٥۰۰ مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى.-۱

 الثانى ۳.٤۷٦ ۰.۳۰۸ ۰.۸۲۸ ۰.۱٥۸ ۰.٤۰۸ ۰.٦۳۹ ۰.٤٦٦ اه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل.اإلتج -۲

 الخامس ۱.٤٦۲ ۰.۱۲۰ ۰.۲٥۷ ۰.۰۱٥ ۰.٤۲۳ ۰.٦٥۰ ۰.٤۰۹ درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية. -۳

 السابع ۳.۱۲٤ ۰.۳۸۹ ۰.٥٤۱ ۰.۰۰٦ ۰.٤۲۹ ۰.٦٥٥ ۰.۳۰۰- اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية. -٤

 الثالث ۳.۳۹۱- ۰.۲۰۸- ۰.۲٦۱- ۰.۰۳۹ ۰.٤٦۸ ۰.٦۸٤ ۰.۱۷٥- درجة الضغوط التى يتعرض لها الشباب. -٥

 السادس ۰.۸۷۹- ۰.۱۲۱- ۰.۱۰۹- ۰.۰۱۱ ۰.٤۷۹ ۰.٦۹۲ ۰.٤۰۱ درجة التغير فى القيم. -٦

 الرابع ۳.۳۱۲- ۰.۳٥۱- ۰.۲۳۳- ۰.۰۳۷ ۰.٥۱٦ ۰.۷۱۹ ۰.٤٥۳- درجة اإلنسحاب اإلجتماعى.-۷

 ** ۲۱.٦٥۲قيمة ف المحسوبة =              ۰.٥۱٦معامل التحديد =          ۰.۷۱۹معامل اإلرتباط المتعدد=

 ۱٥۰ن=           ۰.۰۱**= مستوى معنوية                     ۰.۰٥*= مستوى معنوية 
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۰.۲٥٥- مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى.-۱  الرابع ٤۷٤.۰- ۰.۰۲٦- ۰.۰۲۱- ۰.۰٦٥ ۰.۰٦٥ ۰.۲٥٥ 

 األول ۱.۲۹۳- ۰.۰۷٦- ۰.۳۱۰- ۰.۳۳۹ ۰.٤۰٤ ۰.٦۳٥ ۰.٦۱۳- اإلتجاه نحو الدافعية والتخطيط للمستقبل. -۲

 السادس ۰.۰۷۱ ۰.۰۰٤ ۰.۰۱۳ ۰.۰۰۲ ۰.٤۰٦ ۰.٦۳۷ ۰.۱۸۰- درجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية. -۳

 الثانى ٤.۰۳۲ ۰.۳۲٤ ۰.٦۹۰ ۰.۲٥۱ ۰.٦٥۷ ۰.۸۱۱ ۰.۷۹۲ اإلتجاه نحو إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية. -٤

 الخامس ۱.۷۸ ۰.۱٦۱ ۰.۲۲٤ ۰.۰۱۲ ۰.٦٦۹ ۰.۸۱۸ ۰.۷۷۱ فى القيم.درجة التغير  -٥

 الثالث ۸.٤۰٦ ۰.٤۳۹ ۰.۳۹۱ ۰.۱۰۹ ۰.۷۷۸ ۰.۸۸۲ ۰.۷۸٥ درجة اإلنسحاب اإلجتماعى.-٦

 ** ۸۳.٦٤۹قيمة ف المحسوبة =                  ۰.۷۷۸معامل التحديد =            ۰.۸۸۲معامل اإلرتباط المتعدد=

 ۱٥۰ن=             ۰.۰۱**= مستوى معنوية                     ۰.۰٥ *= مستوى معنوية
 

 

إدمان إستخدام الوسائل التكنولوجية، ودرجة اإلنسحاب 
مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى، و اإلجتماعى،

، ودرجة التغير فى القيم، ودرجة الشعور بالعدالة اإلجتماعية
ه المتغيرات فى وكانت نسبة مساهمة كل متغير من هذ

تفسير جزء من التباين كل على حده بالترتيب كما يلى: 
۳۳.۹ ،%۲٥.۱ ،%۱۰.۹ ،%٦.٥ ،%۱.۲ ،%۰.۲ %

 وكانت تأثيرات هذه المتغيرات إيجابية فيما عدا متغيرات:

مستوى الرضا عن خدمات المجتمع المحلى، اإلتجاه نحو 
الدافعية والتخطيط للمستقبل، درجة الشعور بالعدالة 

 كان تأثيرهم سلبى. إلجتماعيةا
وبناءاً على هذه النتائج يمكن رفض الفرض الصفرى 
وقبول الفرض البديل لمعنوية تأثير المتغيرات المدروسة 
مجتمعة فى تحديد درجة الوالء المجتمعى السلبى للشباب 

 الجامعى.
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السلوكيات السلبية  هاجاألسباب التى أدت إلى إنت
مة فى الحد من هذه داخل المجتمع، ودور الحكو

 من وجهة نظر الشبابالسلوكيات 
 إستخدام التكراراتتم لتحقيق الهدف الثامن من الدراسة 

ت لمعرفة أسباب إنتشار السلوكيا ،والنسب المئوية والمتوسط
 السلبية من وجهة نظر الشباب، والتعرف على دور الحكومة

 حفى الحد من هذه السلوكيات وتنمية الشباب، ويمكن توضي
 النتائج فيما يلى:

من داخل المجتمع السلوكيات السلبية  هاجأسباب إنت
 وجهة نظر الشباب

 موعة األسباب التى أدت إلى إنتهاجمجل ۹جدول يشير 
 ،السلوكيات السلبية داخل المجتمع من وجهة نظر الشباب

وفقاً للمتوسط كما يلى: الحرمان  مرتبةويمكن حصرها 
خالقى، تعدد المرجعيات المادى، غياب اإلنضباط األ

السياسية، تصادم أراء األبناء مع اآلباء، اإلعتماد على 
ضعف دور الجامعة فى ، الشبكة المعلوماتية دون رقابة

تعزيز وتنمية المواطنة لدى الطلبة، وسائل اإلعالم 
لنصوص الشريعة الصحيح وإتجاهاتها، غياب الفهم 

ن اإلسالمية، الحروب غير المبررة على البلدا، اإلسالمية
 .ضعف قيم اإلنتماء والوالء لدى األفراد

 دور الحكومة فى الحد من السلوكيات السلبية
للدور الذى يجب أن تقوم به الحكومة  ۱۰جدول يشير 

للحد من السلوكيات السلبية المنتشرة بين الشباب، ويمكن 
حصرها مرتبة وفقاً للمتوسط كما يلى: توفير الفرص 

ب للتعلم الذاتى فى المجاالت المختلفة، واإلمكانيات للشبا
وتوفير الخدمات الترفيهية والصحية واإلجتماعية للشباب، 
وتشجيع الشباب على زيادة المساهمة فى صنع القرار، 
ورفع كفاءة ومهارات الشباب لمالئمة متطلبات سوق 

العمل، ونشر الوعى والفكر الديمقراطى بين الشباب، 
اب للمشاركة السياسية الفعالة، وإتاحة الفرصة أمام الشب

وتشجيع الشباب على اإلستقاللية واإلعتماد على الذات، 
وتوفير البرامج التى تساعد الشباب على اإلستفادة من وقت 

 الفراغ بطريقة إيجابية.

 توصيات الدراسة
وفقاً لما تم التوصل إليه من نتائج توصى الدراسة 

 الراهنة بما يلى:

 جتمع المدنى بتعزيز وتطوير الديمقراطيةقيام الدولة والم -۱
المحلية من خالل إقامة ندوات التوعية بأهمية والء 
األفراد وإنتمائهم لوطنهم، مع توفير وتجديد الوسائل 

 واإلمكانيات الالزمة لتطبيق هذه الندوات.

التدعيم اإلجتماعى للشباب من خالل إعطائهم فرص  -۲
ساسهم بأن للمشاركة داخل مجتمعهم المحلى وإح

مشاركتهم لها أهمية كبيرة، مع تفعيل دور مؤسسات 
التنشئة اإلجتماعية (كاألسرة والمدرسة ودور العبادة 
ووسائل اإلعالم) فى محاولة الضبط األخالقى للشباب 

 وتعليمهم سلوكيات هادفة ومفيدة لمجتمعهم.

أهمية تمكين الشباب فى كافة المجاالت اإلقتصادية  -۳
والسياسية من خالل التدريب والتأهيل واإلجتماعية 

والتوجيه، وتوفير فرص عمل لهم لزيادة درجة والئهم 
 لوطنهم الذى يعمل على تلبية إحتياجاتهم.

قيام الدولة بتوفير الخدمات الترفيهية والصحية  -٤
واإلجتماعية للشباب مما يدفعهم إلستغالل طاقاتهم فى 

ار التطرف خدمة مجتمعهم المحلى، وإبعادهم عن أفك
 المنتشرة وبالتالى زيادة إنتمائهم لمجتمعهم ووطنهم.

 

 داخل المجتمع من وجهة نظر الشبابالسلوكيات السلبية  اب إنتهاجأسب .۹جدول 

 األسباب
 الترتيب المتوسط غير موافق لحد ما موافق

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 ولاأل ۲.۷۳ ۱.٥ ۱ ۲۳.۹ ۱٦ ۷٤.٦ ٥۰ الحرمان المادى.-۱
 الثانى ۲.٦۷ ۱.٥ ۱ ۲۹.۹ ۲۰ ٦۸.۷ ٤٦ غياب اإلنضباط األخالقى.-۲
 الثالث ۲.٦۱ ۳ ۲ ۳۲.۸ ۲۲ ٦٤.۲ ٤۳ تعدد المرجعيات السياسية.-۳
 الرابع ۲.٥۸ ٤.٥ ۳ ۳۲.۸ ۲۲ ٦۲.۷ ٤۲ تصادم أراء األبناء مع اآلباء.-٤
 الخامس ۲.٥۳ ۹ ٦ ۲۸.٤ ۱۹ ٦۲.۷ ٤۲ اإلعتماد على الشبكة المعلوماتية دون رقابة.-٥
 السادس ۲.٥۰ صفر صفر ٤۹.۳ ۳۳ ٥۰.۷ ۳٤ المواطنة لدى الطلبة.قيم تنمية ضعف دور الجامعة فى -٦
 السابع ۲.٤۰ ۹ ٦ ٤۱.۸ ۲۸ ٤۹.۳ ۳۳ وسائل اإلعالم وإتجاهاتها.-۷
 الثامن ۲.٤۳ ٦ ٤ ٤٤.۸ ۳۰ ٤۹.۳ ۳۳ لنصوص الشريعة اإلسالمية.الصحيح غياب الفهم -۸
 التاسع ۲.۲٦ ۷.٥ ٥ ٥۸.۲ ۳۹ ۳٤.۳ ۲۳ المبررة على البلدان اإلسالمية.الحروب غير -۹

 العاشر ۲.۲۲ ۹ ٦ ٥۹.۷ ٤۰ ۳۱.۳ ۲۱ ضعف قيم اإلنتماء والوالء لدى األفراد. -۱۰
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 كيات السلبية من وجهة نظر الشبابدور الحكومة فى الحد من السلو .۱۰جدول 

 الترتيب المتوسط غير موافق لحد ما موافق الدور
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 األول ۲.۹٤ صفر صفر ٦ ۹ ۹٤ ۱٤۱ توفير الفرص واإلمكانيات للشباب للتعلم الذاتى فى المجاالت المختلفة. -۱

 الثانى ۲.۷۸ ٤ ٦ ۱٤ ۲۱ ۸۲ ۱۲۳ توفير الخدمات الترفيهية والصحية واإلجتماعية للشباب. -۲

 الثالث ۲.۷٦ ۲.۷ ٤ ۱۸ ۲۷ ۷۹.۳ ۱۱۹ القرار.تشجيع الشباب على زيادة المساهمة فى صنع  -۳

 الرابع ۲.۷٥ ٦.۷ ۱۰ ۱۱.۳ ۱۷ ۸۲ ۱۲۳ رفع كفاءة ومهارات الشباب لمالئمة متطلبات سوق العمل. -٤

 الخامس ۲.۷٥ ۲.۷ ٤ ۱۹.۳ ۲۹ ۷۸ ۱۱۷ نشر الوعى والفكر الديمقراطى بين الشباب. -٥

 السادس ۲.۷۲ ٤ ٦ ۲۰ ۳۰ ۷٦ ۱۱٤ لفعالة.إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة السياسية ا -٦

 السابع ۲.۷۰ ٥.۳ ۸ ۱۸.۷ ۲۸ ۷٦ ۱۱٤ تشجيع الشباب على اإلستقاللية واإلعتماد على الذات. -۷
 الثامن ۲.٦٥ صفر صفر ۳٤.۷ ٥۲ ٦٥.۳ ۹۸ توفير البرامج التى تساعد الشباب على اإلستفادة من وقت الفراغ بطريقة إيجابية. -۸
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SOCIAL WITHDRAWAL OF UNIVERSITY YOUTH IN CURRENT 
CHANGES AND IT'S REFLECTION ON THE SOCIAL  

ALLEGIANCE IN SHARKIA GOVERNORATE 

Sahar M.Sh. Newaser 
Agric. Econ. Dept., Branch of Rural Sociol (Rural Sociol.), Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study aimed to identify the degree of social withdrawal of university 
youth, and it's Ingredients (the self withdrawal, the familial withdrawal, the religious and 
moral withdraw, societal withdrawal and the national withdrawal), and the dimensions of 
social allegiance (positive and negative). Determine the factors affecting the degree of social 
withdrawal of university youth. Aslo, study the relationship between social allegiance 
(positive and negative) of university youth and  economic, social variables. Determine of the 
contributing of  the independent variables in the interpretation a part of the total variance of 
social withdrawal. Determination of the contributing of the independent variables in the 
interpretation a part of the total variance of positive social allegiance. Determination of the 
contributing of  the independent variables in the interpretation a part of the total variance of 
negative social allegiance. to identify the causes that pursue of negative behavior in the 
community, and the government's role in reducing these behaviors from the point of view of 
youth, study was depended on the social survey method on a sample of 150 researched in 
faculties of science and commerce at Zagazig University. Data were collected using a 
questionnaire by personal interview, during the academic year 2016-2017. Data were 
analyzed using recurrences and percentages and average, Alpha Cronbach's coefficient, and 
the coefficient of simple correlation of pearson, multiple regression "Step Wise" test. The 
findings indicated that the largest proportion of respondents, with the medium level of social 
withdrawal (42%), positive and negative social allegiance (67.3 and 54.7%), respectively. 
Also, the study found that there are variables effected of social allegiance as follows : level of 
satisfaction with community services, the trend toward addiction to the use of technological 
means, the trend towards motivation and planning for the future, the degree of social justice, 
the degree of moralists change, degree of withdrawal social. Morover, results indicated that 
there are five variables significantly contributed to the degree of social withdrawal of 
university youth (69.7%) and can be arranged by the effect as follows: the trend towards 
motivation and planning for the future, the degree of moralists change, level of satisfaction 
with community services, trend towards the use of technological means, the degree of social 
justice. The percentage of the contribution of each of these variables separately in the order as 
follows: 36.5% , 21.9%, 6.2%, 4.7%, 0.4% and they were positively effects except these 
variables: level of satisfaction with community services, and degree of social justice they 
were a negatively effect. 

Key words: Social Withdrawal, University Youth, Social Allegiance, Sharkia Governorate. 
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