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ه

اهعة الجلرل ان

هيرفعاً إ بلغ المت سط الحسابي للد ة الالية ليلق اليطالة  )4.02ر صلم الد اسة إلى ل ع
فيلج ات عاللة إحصائية بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه
بمت سط حسابي بلغ  )4.14هيابل
هقيا قلق اليطالة رعزى لمتغري الي س لصالا الذ
اهعة الجلرل على

 )3.95لإلناث لر صلم الد اسة إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية بر هت ّسطات ع ات
الطلية الجيةير ه اهعة الجلرل على هقيا قلق اليطالة رعزى لمتغري ن ع الالية لصالا
الاليات اإلنسانية بمت سط حسابي بلغ  )4.09هيابل  )3.89للاليات العلمية ل ذلك ل ع
فيلج رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت لصالا الذ
1500

هست ى الدخل ادسيت لد ام أقل ه

يكل) ل ان هت سطام الحسابي  )4.33لبلغ المت سط الحسابي للفئة -1500

 3000يكل)  )3.99لللفئة أكثي ه  3000يكل) بلغ  )3.90لل ع فيلج رعزى لمتغري
المعدل التياكمي في الياهعة لصالا الذ

هعدلام التياكمي في الياهعة ه

هت سطام الحسابي .)4.24

ك

 )69-65ل ان

كما أظاديت ال تدائج أن هسدت ى الطمد ح لددى عر دة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة الجلردل هد

ل اددة نظدديهم ددان هت سددطاً إ بلددغ المت سددط الحسددابي للد ددة الاليددة لمسددت ى الطم د ح )3.16
ر صددلم الد اسددة إلددى ل د ع فدديلج ات عاللددة إحصددائية بددر هت ّسدطات ع ددات الطليددة الجديةير
هد اهعددة الجلرددل علددى هقيددا هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي اليد س لصددالا اإلندداث بمت سددط
حسددابي بلددغ  )3.22هيابدل  )3.06للددذ

ر صددلم الد اسددة إلددى عددد ل د ع فدديلج ات عاللددة
اهعة الجلرل على هقيا

هست ى الطم ح

إحصائية بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه
رعدزى لمتغردي ند ع الاليدة ر صددلم الد اسدة إلددى ل د ع فدديلج ات عاللدة إحصددائية بدر هت ّسدطات
ع ددات الطليددة الجديةير هد اهعددة الجلرددل علددى هقيددا هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي المعدددل
التياكمي في الياهعة لصالا الدذ

هعددلام التياكمدي فدي الياهعدة  90فمدا فد ج) لبلدغ المت سدط

لام  )3.55ل ذلك عد ل ع فيلج رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسديت لصدالا الدذ
الدخل ادسيت لد ام أكثي ه

هسدت ى

 )3000يكل لبلغ المت سط الحسابي لام .)3.30

لألص ددم الد اس ددة إل ددى هحالل ددة ايي دداع حلد د ل هد د قب ددل إعا ات الياهع ددات لالم ايك ددز اإل دداعية ف ددي
الميتمع لل ان ة العمل للتج يف ه رأثري قلق اليطالة على الطلية الجيةير ل فع هست ى الطم ح
المستيبلي لدى عر ة ه الطلية الجيةير .
الكلمات المفتاحية :قلق اليطالة هست ى الطم ح الطلية الجيةير .
بإ ياف ع .هحمد عي ة
الياحثة هاح يالنة

ل

Abstract
Unemployment Anxiety and its Relation to the Level of Ambition
among a Sample of Hebron University Graduate Students
The study aimed to identify the relationship between unemployment anxiety
and the ambition levels among a sample of Hebron University graduate students, and
used the relational descriptive curriculum, the study population included all students
expected to graduate from Hebron University for in (2020, 2021) years, of which
(997) students' male and female students, 567 students were selected randomly for the
study. The unemployment anxiety scale and the level of ambition scales were
administered on the study sample.
The results of the study showed negative relationship between unemployment
anxiety and the level of ambition of graduate students, where the correlation
coefficient was significant.
The results showed that the level of unemployment anxiety among graduate
students from Hebron University was high, as the mean of the total score for
unemployment anxiety was (4.02). The study found statistically significant
differences between the average scores of graduate students on the scale of
unemployment anxiety due to the gender variable. In favor of males with a mean of
(4.14) compared to (3.95) for females, and the study found statistically significant
differences between the mean scores of graduate students on the scale of
unemployment anxiety due to the variable of specialization, in favor of humanitarian
colleges with an average of (4.09) compared to (3.89) For scientific colleges, and the
existence of statistically significant differences between the average grades of
graduate students on the scale of unemployment anxiety due to the variable of the
household income level, in favor of those whose family income level is (less than
1500 shekels), and from (1500-3000) shekels, the study found statistically significant
differences between the average grades of graduate students on the scale of
unemployment anxiety due to student GPA, in favor of those whose GPA in the
university ranges from (65-69).
The results showed that the level of ambition among graduate students was
modirate, as the mean of the total scores of ambition was (3.16), and the study found
significant differences between the average scores of graduate students on the scale of
م

the level of ambition attributed to the gender variable, in favor of females with a mean
of (3.22) compared to (3.06) for males, the study found that there were no significant
differences between the mean scores of graduate students on the scale of the level of
ambition due to the variable of specialization, the study found significant differences
between the degrees of graduate students on the scale of the level of ambition
attributable to the variable of the GPA in favor of those whose GPA is (90 and
above), and the study found that there are significant differences between the means
of the degrees of graduate students on a scale. The level of ambition is attributed to
the variable of the household income level, in favor of those whose family income
level is more than (3000) shekels, and the arithmetic average for them is (3.30).
The study recommended an attempt to find solutions by university
administrations, counseling centers in the community and the Ministry of Labor to
verify the effect of unemployment anxiety on the goals, aspirations and psychological
adjustment of graduate students.
Key words: Unemployment Anxiety, Level of Ambition, Graduate Students.
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الفصل األول
خلفية الدارسة ومشكلتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة ومشكلتها
مقدمة
رزلع الياهعات الميتمعات اليشيةة بالافاءات العلمية لالما ية لاي ري ع عيلة الت مية
لالتيد في الميتمع في افة المياالت اإلقتصاعية الز اعية الص اعية التعليمية لذا يعتبي
التعليم الياهعي أحد أهم المي هات في ععم لرحيرق الت مية في

ميع علل العالم فالتعليم

الياهعي يعمل على اعداع لرأهرل الجيةير أكاعيمياً لها ياً س اء ان ا هعلمر
أل أطياء أل

أل ها دسر

ال أعمال أل أصحاب ها أخيى حرث يمك ام ه اهتالك الافايات لاليد ات

لالماا ات الالنهة ل ظائفام المستيبلية له ا يأري عل سياسات الميتمع باحداث الت انن بر
الجيةير بمجتلف رجصصارام لس ج العمل بحرث ت في لام فيص للعمل لالتيلرل ه نسية
اليطالة بر الجيةير ها أهك

لك ان الت افس بري على فيص العمل في ال قم الحاضي دن

أت لظيفة رتطلب الجبية لالافاءة العالية حتى افس الجيةج اآلخية لةحصل على ال ظيفة
لبعكس لك ربدأ الشك ك رسال هذا الجيةج بضئالة حص ل على لظيفة لةك ن عيضة
لإلصابة بيلق اليطالة.
يشري ال ضع الحالي في هعظم الميتمعات العيبية لخص صاً في هيتمع ا الفلسطر ي
إلى هعاناة اعداع برية ه

الجيةير

ه

اليطالة بسبب عد ر في لظائف لام حسب

رجصصارام لهذا ؤثي على طبيعة حيارام لةسبب لام الت ري لاليلق المستمي لخص صاً أن
هتطليات الحياة هت عة لالضغ
الجيةير

رزعاع ه فتية دخيى فال هذا

لد لدى عر ة ه الطلية

ها يسمى قلق اليطالة فالطالب ب ي طم حار المستيبلية على ااعر الياهعية

لبإهكانية حص ل على فيصة عمل ه اسية ل لبما تالئم هع ااعر الياهعية للا ال اقع
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الذت يعاني خيةيي الياهعات في هيتمع ا الفلسطر ي ه اليلق المستمي ه أنهة اليطالة
فيعاني الجيةج ه حالة ه عد االرزان ال فسي لالتفاري السلبي لرا ن الطم حات المستيبلية
في أعنى هست ةاراا لةك ن هست ى الافاءة الذارية لدي هتدنية لةعاني ه لاالنغالج الفايت اها
ريد يه لذار لرايف اال تماعي يك ن في أعنى هست ةار الصيان .)2007
ظي إلى قلق اليطالة على أن أحد أهم أ كال اليلق اإل تماعي ال فسي ادكاعيمي)
لأن يشكل خط اًي على الصحة ال فسية لاليسدية للطلية الجيةير لعلى هست ى فعالرتام لأعائام
لانتا رتام لع دها يك ن هذا اليلق بمست ى عال لهستمي فإن يشكل عاهل هحيط للطالب
الجيةج لة لد لدي ضغ

نفسية لا تماعية لاقتصاعية ل ل هذا يك ن بسبب عد التااهل بر

هجي ات التعليم لاحتيا ات الت مية ه الي ى اليشيةة .)Bassi, et al., 2006
لال ييتصي رأثري قلق اليطالة على إيياع حالة غري هستيية ه الصحة ال فسية ع د الطلية
الجيةير بل رمتد إلى اسيهم لهيتمعام بصفة عاهة فر لد حالة ه العيز لدى الجيةير في
ه ا اة رحديات الحياة لضغ طاراا لرعرق رحيرق االهداف المستيبلية لاؤالء ادفياع لطم حارام
في الحياة له ه ا شأ حالة ه الغم ض ح ل المستيبل لدى هؤالء الجيةير بالج ف ه
هستيبل هيا ل اضافة إلى لك فإن ؤثي على هست ى انيانهم لعافعرتام ادكاعيمية في الس ة
الياهعية ادخرية خطابي .)2007
إن رحلرل قلق اليطالة بأسياب لاآلثا المتيرية علي أهي د ي باليحث لالتحلرل لك أن
هؤالء الطلية خيةي ن هيبل ن على الحياة بدافعية لعزةمة لا اعة ق ةة إلثيات ل عهم ل ق
طيةيام في الحياة لاحتالل هياكز لاعلا ا تماعية عاخل الميتمع الذت يعيش ن في

لذلك هم

بحا ة إلى هساعدة إ اعية في ي ية ه ا اة يا قلق اليطالة قبل لبعد التجيج لاليد ة على
3

المحافظة على ع ة عالية ه الصالبة ال فسية لالتايف هع هتغريات الحياة لظيلفاا الصعية
طالفحة لالفيياء  .)2019لهذا حفز الاثري ه الد اسات اإلهتما بيلق اليطالة لدى الجيةير
بيلق اليطالة لعالقتاا بمتغريات أخيى هثل :االنغالج الفايت طالفحة لالفيياء  )2019لف يات
التعاهل هع الحياة ع اسة ظاهي  )2018ل عة الحياة ع اسة الطرب  )2020أها هذه
الد اسة قد بطم بر قلق اليطالة لالطم ح المستيبلي متغري هام هيريط بيلق اليطالة.
انب رأثريها على حياة الطالب الجيةج للعل

إن اع اك ا ليلق اليطالة ييعل ا نفاي في

اهماا ه التأثري على هست ى الطم ح المستيبلي الذت لعب عل اً فعاالً في رحيرق أهداف حياة
الطالب لهست ى الطم ح المستيبلي ه المتغريات التي رؤثي في حياة ادفياع لةتحدع بمست ى
الجبيات الحيارية ال ا حة لالفا لة لةيى عبد الفتاح  )2007هست ى الطم ح بأن سمة ثابتة
نسبياً رمرز ادفياع ع

بعضام اليعض لرتضم

الافاح لرحمل المسؤللية له اك عالقة

ا رياطية بر هست ى الذ اء للفيع لريد ي الذات لدي لهست ى الطم ح المستيبلي لذلك ع دها
عي الطالب الجيةج بأن ه اك فيص هتعدعه الهكانية الحص ل على لظيفة فان هذا زةد ه
هست ى الطم ح لدي الن ال ياح لالافاءة في ال ظيفة ر لد لدى الفيع ر قعات اييابية ع
ل ضا ع الحياة لارياهات اييابية نح المستيبل عا
لةشري الزبري  )2017إلى أن

ار

.)2018

د لمست ى الطم ح أ كال ه اا :هست ى الطم ح

االقتصاعت لاال تماعي لالما ي لنح في هذه الد اسة ني ز على هست ى الطم ح الما ي أل
ال ظيفي لةك ن هست ى الطم ح لدى الجيةير في اعلى هست ةار ع دها يحصل على لظيفة
يك ن لدي أهل في المستيبل لارياه اييابي نح الحياة لةيل هست ى الطم ح ع دها يك ن لد ام
قلق المستيبل أل قلق اليطالة ألل ه

استجد هصطلا هست ى الطم ح ه

عيمب

 )DEMBOفي ع است ع ال ياح لالفشل لأثيه على هست ى الطم ح لدى ادفياع لذا فإن
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االنسان صاحب الطم ح الميرفع ه الياع على رحد د لر ظيف قد ار لإهكانية التصيف في
ض ئاا له ادقد على ه ا اة التحديات التي رعتيض بشتى ص ها للا في ظل ل ع قلق
اليطالة فإن هذا اليلق ه الذت ييعل هست ى الطم ح في اعنى هست ةار لذا فإن هذه الد اسة
رحالل الاشف ع العالقة اال رياطية بر قلق اليطالة لهست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية
الجيةير

الميبلر على التجيج أت في الس ة اليابعة لادخرية ه المياحل الياهعية.

مشكلة الدراسة
إن المتمع لل اقع الذت نعيش ييد أن ه اك هبي ات ثرية رت لد ل

رستدعي بدل ها

نةاعة التفاري في قلق اليطالة فمحدلعية فيص العمل لانتشا ال اسطة لالمحس بية في الحص ل
على لظائف فيد بلغ عدع العاطلر ع العمل  )336,300في اليبع ادلل  )2020ب اقع
 )211,300في قطاع غزة ل  )125,000جص في الضفة الغيبية فضالً ع ادلضاع
اال تماعية لالسياسية غري المستيية لنةاعة هتطليات الحياة

لاا ريفع ه حدة لنةاعة اليلق ع د

أت خيةج في اهكانية الحص ل على فيص عمل لخاصة ع د الطلية الذ

هم على هياعد

الد اسة الياهعية لالميبلر على التجيج.
ليد ظايت هشكلة الد اسة ه لاقع حالة الياحثة نفساا
نفسي لريب ت لرد

ناا خيةية بكال ة

ا اع

اآلن ها ستري في نفس التجصص حرث عانم لرعاني لغاية اآلن ه

قلق اليطالة لردني هست ى الطم ح المستيبلي؛ بسبب عد ر في فيصة عمل هالئمة لاا خالل
الفتية السابية لهذا طبق على الاثرية ه الطلية الجيةير ه

افة التجصصات فتدني

هست ى الطم ح المستيبلي لدى الطلية ؤثي على حيارام ال فسية لاال تماعية لاالقتصاعية فحال
الاثري ه الطلية الميبلر على التجيج
رتمح

ستيي ال فسي لذا
حي بمست ى عالي ه عد اال ا

هشكلة الد اسة ح ل السؤال اليئيس اآلري:
5

هل ر د عالقة ا رياطية بر قلق اليطالة لهست ى الطم ح المستيبلي لدى عر ة ه الطلية
الجيةير ه

اهعة الجلرل؟

أسئلة الدراسة
تفيع ع السؤال اليئيسي ادسئلة الفيعية التالية:
 .1ها هست ى قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل؟

 .2هل يجتلف هست ى قلق اليطالة في هت سطات قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير
ه

اهعة الجلرل رعزى لمتغري الي س ن ع الالية المعدل الت ايكمي هست ى الدخل

االسيت)؟
 .3ها هست ى الطم ح المستيبلي لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل؟

 .4هل ر د فيلج ات عاللة إحصائية بر هت سطات الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير
ه

اهعة الجلرل رعزى لمتغري الي س ن ع الالية المعدل التياكمي هست ى الدخل

االسيت)؟
 .5هل ر د عالقة إ رياطية بر قلق اليطالة لهست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير
ه

اهعة الجلرل؟

أهداف الدراسة
رادف هذه الد اسة إلى رحيرق ها لي :
 التعيف على هست ى قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه -هعيفة هست ى الطم ح المستيبلي لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه
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اهعة الجلرل.
اهعة الجلرل.

 -هعيفة الفيلج في هت سطات قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل

ريعاً لمتغري الي س ن ع الالية المعدل التياكمي هست ى الدخل االسيت).
 هعيفة ها إ ا انم ه الك فيلج في هت سطات الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير هاهعة الجلرل ريعاً لمتغري الي س ن ع الالية المعدل التياكمي هست ى الدخل االسيت).
 هعيفة ق ة ل كل العالقة اال رياطية بر قلق اليطالة لهست ى الطم ح المستيبلي لدى عر ةه الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل.

أهمية الدراسة
رمثلم أهمية الد اسة في هحاللتاا الاشف ع

طبيعة العالقة بر

هتغريات الد اسة

لرجتصي أهمية إ يائاا في ادهمية ال ظيةة لالتطبيقية على ال ح اآلري:
ادهمية ال ظيةة:
 -رام

أهمية هذه الد اسة في أناا رت الل هتغري قلق اليطالة) له اإلنتاج السيك ل ي

لليطالة له اك التأثري االقتصاعت لاال تماعي على عر ة ه الطلية الجيةير الذ
ه

عد االرزان ال فسي لاليلق لالت ري ال ا م ع

يعان ن

قلق اليطالة لاالرياه السلبي نح

المستيبل.
 رام أهمية الد اسة في أناا ر اللم هتغري قلق اليطالة لطلية هيبلر على التجيج في الس ةادخرية ل بط بمست ى طم حام المستيبلي فالطم ح لعب عل فاعل في رحد د هستيبل
الجيةج لهست ى ال ياح لالتط

في حيار .

 ان الد اسة ر اللم لاقع في الميتمع الفلسطر ي لعلى الصعرد الفيعت أيضاً لت از د أعداعالطلية العاطلر ع العمل لإلياء الض ء على هذه ادنهة ه ال احثة ال فسية لالما ية.
7

ادهمية التطبيقية:
 -ه

المت قع أن رفرد نتائج هذه الد اسة أصحاب الي اي في الياهعات ه

خالل ارياع

استياريييات لبياهج رعليمية لا اعية رساعدهم على التج يف ه رأثري قلق اليطالة علرام
كل حسب رجصص ل ذلك رزلةدهم بالماا ات لالافايات الالنهة للم افسة في س ج العمل
للحص ل على ال ظائف دنام يعان ن في الس ة الد اسية ادخرية ه اليلق العالي.
 ربين االهمية التطبيقية لاذه الد اسة في اناا رفتا افاج لد اسات اخيى بحرث ريبط برهتغري قلق اليطالة لهتغريات اخيى هثل الفاعلية الذارية
الافاءة الما ية لإهكانية هيا نة قلق اليطالة بر

اعا ة الذات التفاري اإلييابي

طلية الياهعات ال ظاهرر

لالياهعات

الجاصة في فلسطر .
 -ر

هذه الد اسة له خالل نتائياا الياات المجتصة ع اليطاع ال ظيفي ل ان ة العمل

لهياكز اال اع الما ي في ب اء بياهج ا اعية لم ا اة المست ى العالي ه قلق اليطالة
للطلية قبل رجي ام لبعد رجي ام.

حدود الدراسة
را ن حدلع الد اسة ضم الحدلع التالية:
الحد المكاني :اهعة الجلرل  /فلسطر .
الحد الزهاني :أ يةم هذه الد اسة في العا الد اسي .)2021-2020
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الحد اليشيت :أ يةم هذه الد اسة على عر ة ه
 )2021-2020ه

الطلية المت قع رجي ام للعا الد اسي

اهعة الجلرل لفي هجتلف التجصصات في الياهعة لد ة اليكال ة

الحد الم ض عي :قلق اليطالة لعالقت بمست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير
اهعة الجلرل لرتحدع نتائج الد اسة بادعلات التي رم رط ةيها ه

.
ه

قبل الياحثة ضم

الجصائص السيك هتيةة لاا.

مصطلحات الدراسة
قلق البطالة ""Unemployment Anxiety
"ه حالة انفعالية رتسم بعد اال رياح لاالنزعاج ال فسي لرزعاع فراا هشاعي الج ف لالت ري
لةتعكي فراا المزاج لةيرفع فراا الج ف ه أحداث المستيبل لة شغل باا رفاري الفيع بما تادعه
ه خطي اليطالة التي يعيشاا" عا

.)2018

لعيف ا لز  )Charles, 2012قلق اليطالة بأن
اليطالة لها يصاحباا ه

عة فعل هؤقت للحظية ل ع

ر ريات لهجالف لعد استي اي

هكد لشيا

الحالة الم از ية لانشغال الفاي

لاضيابات عاهة.
يعرف قلق البطالة إجرائيا بأن  :الد ة الالية التي يحصل علراا افياع عر ة الد اسة نتيية
إ ابارام على هقيا

قلق اليطالة المط

لتحيرق أهداف هذه الد اسة.

مستوى الطموح
"ه سمة عاهة لهيرفعة ه سمات الشجصية المت افية لدى هؤالء ادفياع لالتي رصل بام إلى
أكبي هست ى ه التف ج" ب الل لع علخ .)2015
9

لعيف ر لع )" )Todd, 2004هست ى الطم ح بأن نظية الفيع إلى المستيبل لخبير بال ياح
لالفشل لالتي رؤثي لرتحكم ب ظية الفيع إلى هستيبل لرحد ه هست ى طم ح ".
ويعرف مستوى الطموح إجرائي ا بأن  :الد ة الالية التي يحصل علراا افياع عر ة الد اسة نتيية
إ ابارام على هقيا

هست ى الطم ح المعد لاذه الد اسة.

الطلبة الخريجين :هم الطلية المسيلر

سمياً في سيالت عائية اليب ل لالتسيرل في اهعة

الجلرل للعا الد اسي  )2021-2020لالمت قع رجي ام في هذه الس ة لاليالغ عدعهم .)997
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
ت د ددالل هد ددذا الفصد ددل هحد د ة االطد ددا ال ظد دديت لرضد ددم هتغرد ددي قلد ددق اليطالد ددة لالطمد د ح
المستيبلي ل ذلك الد اسات السابية المتعلية بيلق اليطالة ألالً ثم الطم ح المستيبلي ثانياً.

أوالا :ماهية قلق البطالة
يعددد قلددق اليطالددة ه د أكثددي اده د
رجي د

التددي يفاددي فراددا الطالددب لخص ص داً ع ددد اقت دياب ه عددد

فيعددد التجدديج يحددث عد فيصددة عمددل ر اسددي

للاد اليطالددة راددد طم حارد المسددتيبلية

فا ددي ظ دداهية ا تماعي ددة ل دددت ف ددي الميتمع ددات اإلنس ددانية ف ددي الماض ددي لالحاض ددي لا ددذا يكد د ن
الطالب الجيةج قلياً على هستيبل بسدبب اليطالدة التدي رعدم الميتمدع حردث ال

دد هيتمدع يجلد

ه اا بشكل أل بآخي فإناا ه أس ء المشاكل المعيلفة على المسدت ى االقتصداعت بشدكل عدا فدي
هعظم الدلل ال اهية فس ج العمل هشيع بالا اع لع دها يطلب اع اً ييد الاثردي هد المتيددهر
فتاد ن نسددية الحصد ل علدى عمددل ضددئرلة ددداً فمد ه ددا البددد للطالددب هد الجد ف علددى هسددتيبل
لةك ن قلياً له زعياً ه ال اقع الذت يعيش

.)2018 Mahammed & Devecioglu

لعيف عبدا  )2021قلق اليطالة بأن "استيابة لخبية انفعاليدة غردي سدا ة رعتديت الطالدب
الياهعي الميبل على التجيج لريعل يشعي بالج ف لعدد اال ريداح لالتد ري لالتيقدب بسدبب عدد
يير د فددي الحص د ل علددى عمددل ه اسددب بعددد رجي د للاث دية ر قعار د السددلبية لرأهل د الغرددي هت ق دع
لس ج العمل.
لعدديف اليبد ت لطددالك  )2020قلددق اليطالددة بأند  " :ددع

غدداهض غرددي سددا هصددح ب

بددالت ري لالج د ف ه د الميا د ل تادددع الطال ددب الي دداهعي لخاصددة الطال ددب ل دديك التج دديج نتيي ددة
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ددي ادكردددة لشدديا اليطالددة لهددا تيرددب عليد هد اثددا سددلبية فددي الميدداالت اال تماعيددة

لت قعارد

لاالقتصاعية لالما ية لال فسية".
لعيفد هحمددد ل عي يكد لج  )2018 Mahammed & Deveciogluبأند " :عيددا ة عد
هجالف هجتلفة يشعي باا الطالب الياهعي رتعلق بعد اليير في العمدل هسدتيبال لأند هعديض
أن تاددي ادهددي ب د إلددى اليطال ددة لعددد الحص د ل علددى لظيفددة ه اس ددية بعددد التجدديج نتييددة لاث ددية
الت قعات السلبية لس ج العمل".
لعيفد اليمددال لبجرددم  )2008بأند " :اسددتيابة انفعاليددة هؤقتددة غرددي سددا ة ل ددع
الفيع نتيية لت قعار

هكددد

تادددع

ي ادكردة لشيا اليطالة لها يصاحباا ه رد ريات لهجدالف لعدد اسدتي اي

الحالة الم از ية لانشغال الفاي لاضطياب عا في الحالة اليسمية".
لعيف د نالس ددكي 1996

 )Zaleski,بأن د " :حال ددة ه د الت د س لع ددد االطمئ ددان لالج د ف ه د

التغرديات السددلبية فددي المسددتيبل لأن حالددة اليلددق الشددد د رحدددث هد راد دددها لهد أن ددرئاً ا ثيداً
حقيقياً يمك أن يحدث للفيع".
لعيف ا تي ل اهر
على هقيا

 " )2015قلق اليطالة بأن الد ة التي يحصل علراا المفح ص

قلق اليطالة المستجد في الد اسة".

لبعد استعياض التعيةفدات السدابية لالتعيةفدات ادخديى يمكد رعيةدف قلدق اليطالدة بأند عيدا ة عد
عة فعل ل ع

هزعج تياع للطالدب ع دد اقت ايبد هد التجديج نتييدة لت قعارد

دي ادكرددة لشديا

اليطالة لها ايفياا ه ر ريات لهجالف لعد ارزان للحالة الم از ية ع د الطالب الجيةج.

أسباب مشكلة بطالة خريجي الجامعة
رحدث عيا

 )2004ع أسياب هشكلة بطالة خيةيي الياهعات ما يأري:
13

 .1التجلددف االقتصداعت الددذت هد ا تمدداعي الم شددأ فالمددا ناع التضددجم السددكاني ناعت نسددية
اليطالة ا رفاعاً لك أن الزةاعة السديةعة فدي ال مد السدكاني لهدا شدأ عد

لدك هد خلدل

في الت انن بر ق ى العيض لالطلب لس ج العمل فال م السكاني ؤعت إلدى نةداعة نمد
الي ى العاهلة.
 .2أعت ن ددد ة المد د ا ع االقتص دداعية إل ددى ع ددد ل د د ع ف دديص لظي ي ددة للع دداطلر هد د الجد ديةير
خاصدة هدع التحد الت الابردية التدي يمدي بادا االقتصداع العدالمي لانعكاسدار علدى االقتصداع
الد ط ي فدي الميتمدع الفلسدطر ي لهد االهددي الدذت يشدكل عبئداً إضدافياص علدى السددلطة
في رم ةل عمليات الت مية.
 .3عيز س ج العمدل عد اسدتيعاب الجديةير فا داك أعدداع هائلدة هد الجديةير الحاصدلر
على هؤهالت هجتلفة.
 .4عد ددد رح د ددد ث أس د دالرب العم د ددل لرط د د ةي طيائيا د ددا لعد ددد الت س د ددع فد ددي االنت د دداج أل ر فر د ددذ
هشيلعات د دة.
 .5ر ظيددف بعددض الشددياب فددي أعمددال لا ددغال هؤقتددة ال رحتدداج لجبديات لبددا

هتدنيددة هد

علن عي ع لرأهر ات هما زةد في رفاقم هشكلة اليطالة.

اآلثار السلبية لقلق البطالة على الطلبة الخريجين
 ص ددع بة الحصد د ل علد دى لظيف ددة ه اس ددية :ص ددع بة الحصد د ل عل ددى لظيف ددة أل عم ددل ه اس ددبللطال ددب المتج دديج ريعلد د ف ددي حال ددة هس ددتمية لليح ددث عد د ف دديص عم ددل لغ دديض رحير ددق ه ةتد د
اال تماعية لالمعبي ع ادا بالمكاندة لالددل اال تمداعي لالتديابط لالعالقدات اال تماعيدة لةعدد
رحيردق الا ةددة ال ظي يددة هد ادهدداف ادساسددية فددي حيداة الشدجص ففيددداناا ريعلد فددي حالددة
اغتياب عائم ع الميتمدع لهد ح لد

فالا ةدة اال تماعيدة رحددع بعدد رحيردق الا ةدة ال ظي يدة

ةمات .)2014
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 العزلة اإل تماعية :رعدد العزلدة اال تماعيدة هد اآلثدا السدلبية ليلدق اليطالدة التدي تعديض لاداالعاطل ع العمل.
-

ر دددني هس ددت ى المش ددا ة لالفعالي ددة اال تماعي ددة لس دديطية اليح ددث ع د ب دددائل د دددة النتمائد د
للميتمدع فرتعديض إلددى االنتمداء إلددى هيتمدع بدد ل ال ان يصدداعج أقديان ه حديفر فدي سددل ام
لةشكل ن خطي بري علي .

 التأثري على الحالة ال فسية لالعالقدات االسديةة إ أن ادسدية رعداني هد بطالدة االبد أل الب دمالجيةية هذا ا ا لم يك ه الك أكثي ه خيةج في ادسية ال احدة الد ال ة .)2014

النظريات المفسرة لقلق البطالة
نظرية التحليل النفسي
يى فيلةد  )Freudأن
لةك ن اليلق أحد نتائج هذا العياك

د عياكاً بدر قد ى الشجصدية الثالث الا ادنا ادندا ادعلدى)
ما يى أن اليلق عيا ة ع

ع

لإحسا

هبام غري سا

همزلج بالج ف لالتعدب لالتحفردز لالتد ري ل دذلك أعدياض سدمية لةعتبدي عة فعدل لحالدة خطدي
لرُعددد نظيةددة التحلرددل ال فسددي أحددد أهددم نظيةددات الشجصددية التددي اهتمددم بددأن اع الصدياع لالال ددع
لرعدد اليد ة المتحكمدة فدي سددل ك الفديع لةعدد فيلةدد  )Freudائددد لهؤسدس هدذه ال ظيةدة لهد ألل
ه إهتم بد اسة اليلق عبد اللطيف لآخيلن .(2016
النظرية السلوكية
ر ظي هذه ال ظيةة إلى الفيع أن ييتيس الصفات لالسل ك هد البرئدة لال سدط الدذت يعيشد
لأت يكتسددب اليلددق مددا يكتسددب هد البرئددة التددي يعدديو فددي لسددطاا أت ددع
15

آخددي لهدي ل اددة

نظد ددي هيا د ددة للتحلرل د ددة فالسد ددل ر ن ال ؤه د د ن بال د دددلافع الال د ددع ةة لال تطلع د د ن لل د ددد اهيات
ال فسددية بددل إناددم يفسدديلن لة ضددح ن اليلددق فددي ض د ء اال ددت اي الاالسدديكي له د ا ريددا هثرددي
د ددد بددالمثري ادصددلي لةصدديا المثرددي اليد ددد قدداع علددى اكتسدداب االسددتيابة المتعليددة ب ددالمثري
ادصدلي لهدذا يفسدي أن هثرد اًي ُهحا دداً يمكد أن ديريط بمثرددي آخدي هد طبيعتد أن ثرددي الجد ف
لبددذلك يكتسددب المثرددي المحا ددد صددفة لطبيعددة المثرددي ادصددلي المجيددف فر ددتج لةك د ن قدداع اً علددى
اسددتدعاء اسددتيابة الجد ف هددع أند هد طبيعتد ادصددلية أن ال ثرددي الجد ف لع دددها بتعددد الفدديع
لة سددى هددذه العالقددة نيددده يشددعي بددالج ف ع دددها ا د نفددس الم ضد ع الددذت ييد
الش دديطي ه ددع أن ه ددذا الم ض د ع ال ثر ددي الج د ف بأص ددل لطبيعت د

بدددل ه المثرددي

ف ددإن الف دديع يستش ددعي الج د ف

الغاهض الذت ه اليلق المشيجي .(2009
النظرية المعرفية
رلعب ادفاا لالمعتيدات عل اً هاماً في إنتداج اليلدق لددى الفديع فيدد اسدت تج بيدك )beck
العص دداب لالتش ددابك ه ددع التفار ددي الد د اقعي لأن ه دداك ث ددالث
أن اض ددطياب التفار ددي يي ددع ف ددي ل ددب ُ
ظ اهي ر تداب هديةض اليلدق أهمادا عدد اليدد ة علدى التحددث بمدا يجدص ادفادا المج يدة ل دذلك
راد اي ادفاددا بشددأن الجطددي لالجد ف ه د

لرعمدديم المثرددي أت أند يفسددي أت صد ت أل حي ددة أل

اختالف برئي بأن هصد خطي البباللت لعبد الحمرد .)2005
لرعتيد ال ظيةة المعيفية أن السدبب ادساسدي فدي هشدكلة رذبدذبات لاضديابات اليلدق يكمد
فددي أسددل ب الفدديع فددي رفسددري ال اقددع الددذت نعيش د
لدددى الفدديع ع د نفس د

لأن هصددد الجطددي ددتج ه د المعل هددات التددي

لع د الميتمددع لع د المسددتيبل لع د برئت د

لةدديى المعيفر د ن إلددى اليلددق

ال ددا م ع ددد ادفدياع علددى أند نددارج هد أفاددا هم عد أنفسددام لعد الميتمددع لالمحدديط باددم لالددذت
16

ييعلا ددم ح ددانلن لتفس ددري الاثر ددي هد د الم اق ددف الت ددي رد د ا اام عل ددى أنا ددا رش ددكل هص ددد اً للجط ددي
لالتج ةف في حر أن طبيعتاا ه اقف حقيقية له المت قع أن تجطاها الفيع بدلن حدلث أت
هشكلة.
كمددا لردديى ال ظيةددة المعيفيددة أن العاهددل ادساسددي فددي نشد ه اليلددق لاسددتم اي ه لنةاعرد بدددأ
ه د عمليددة التفارددي لأن االفاددا لالمعتيدددات رلعددب عل اً حاسددماً فددي اليلددق حرددث إن أفاددا الفدديع
رحدع علع أفعال

لةتضم اليلدق حدد ثاً سدلبياً هدع الدذات لضديياً هسديط اًي لانجفاضداً فدي الافداءة

الذارية ال لرد .(2013

دور الجامعــات والمؤسســات التعليمــة والمجتم يــة فــي الحــد مــن قلــق البطالــة لــدى
الخريجين
أهددم ادعلا التددي ري د

باددا الياهعددات لهؤسسددات الميتمددع للحددد ه د قلددق اليطالددة لدددى الج ديةير

نصرية :)2009
 ر فري لظائف لهياكز عمل للياهعرر بعد رجي ام ه خالل انشاء ناعت الجيةير في لاهعة لايياع ه اقع الاتيلنية ح ل ر في فيص العمل في الس ج المحلي لالجا ي.
 هس دداعدة الطلي ددة الجد ديةير الع دداطلر عد د العم ددل هد د خ ددالل ر عي ددة ادسد دية لالمحيط ددر با ددمللتحيق ه حدة اليلق لد ام.
 ر د فري اإل دداعات لال صددائا الالنهددة لمسدداعدة ه دؤالء علددى ريددالن ه دذه ادنهددة لالتج يددف ه دآثا ها المت عة.
 ر سددرق السياسددات التيب ةددة هددع االقتصدداعية هد خددالل ل ان ة العمددل لر ظدديم رد في التجصصدداتال اع ة للحد ه الجيةير في التجصصات التي فراا أعداع برية ه العاطلر ع العمل.
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لتحيرق ار .

 -ر فري فيص عمل للطالب الجيةج بعد رجي

 إعاعة رأهرل لرد ةب العاطلر ع العمل بما تالء هع حاعات س ج العمل. رزلة ددد الطلي ددة ب ددالجبيات العلمي ددة قب ددل رج ددي ام له ددذا بقي دداهام بت ديبص عمل ددي يس دداعدهم عل ددىالتحضري للعمل للاي رأخذ جبية ها ية.
 هساعدرام على المتابعة لالتيصي ع فيص العمل في الداخل لالجا ج. -رط ةي لر مية اليد ات الذه ية لالم اهب لالمر ل ع د الطلية الجيةير .

ثاني ا :مستوى الطموح
ُيعددد هسددت ى الطمد ح هد المتغرديات التددي رددؤثي فددي الحيدداة الر هيددة لراددتم بددالت افق لالتايددف
ال فسي لاال تماعي فعلى قد ها يستطيع ه رحيردق لادذا الطمد ح أل اإلخفداج فدي ال صد ل إلدى
حد هعر فإن هذا يلب إييابياً لسلبياً على نفسية الشجص نح اآلخية
السددمات التددي رسدداهم فددي التطد
يي

لةعد الطم ح ه أهم

السديةع الددذت يشدداده العددالم فددي اآللنددة ادخردية فاد الدددافع الددذت

بشح الامم لريررب ادفاا لال رياء بمست ى الحياة ه هيحلدة إلدى أخديى هتطد ة لهتيدهدة

هددا عا الطمد ح يددع هد عاخددل اإلنسددان فددال سدديف للتط د

العلمددي لالحضددا ت دن د هد الع اهددل

المامة المؤثية فيما بد ع الشجص ه نشاطات لإنيانات لأفاا

ع ا لالزبري .)2017

مفهوم مستوى الطموح
لع دديف الزبر ددي لع د ا  )2017هس ددت ى الطم د ح بأن د اده ددداف الت ددي يض ددعاا الش ددجص نفس د ف ددي
هيدداالت ع اسددية أل عمليددة أل أس ديةة أل اقتصدداعية لةحددالل رحقيياددا لةتددأثي بالعد ددد ه د المددؤثيات
الجاصة بشجصية الفيع أل الي ى البرئية المحيطة ب .
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دؤع الفديع أن يصدل
ألضا هحمد  )2016أن هست ى الطم ح ه "هست ى التيد أل ال ياح الدذت ّ
إلي في أت هيال يغي ه خالل هعيفت إلهكانار لقد ار لاالستفاعة ه خبيار التي هي باا".
لعيف ب الل لع علخ  )2015هست ى الطم ح بأن سمة عاهدة لهيرفعدة هد سدمات الشجصدية
المت افية لدى هؤالء ادفياع لالتي رصل بام إلى أكبي هست ى ه التف ج.
يعيف الميا ك  )2008هست ى الطم ح بأن "هست ى هد ادهدداف المت قعدة لالتدي يضدعاا الفديع
على نفس لةصب إلى رحقيياا لهي رعبري ع

غيار المتمرزة".

لع دديف رد د ع ) )Todd,2004هس ددت ى الطمد د ح بأند د نظد دية الف دديع إل ددى المس ددتيبل لخبيرد د بال ي دداح
لالفشل لالتي رؤثي لرتحكم ب ظية الفيع إلى هستيبل لرحد ه هست ى طم ح .
لةعيف هري  )Meyer, James, 1981هست ى الطم ح بأن " :ه ادهداف التي يضعاا الفيع
لذار في هيداالت رعليميدة أل ها يدة أل أسديةة أل اقتصداعية لةحدالل رحقييادا لرتدأثي بالعد دد هد
المؤثيات الجاصة بشجصية الفيع أل الي ى البرئيدة المحيطدة بد " لإ ا ر اسدب هسدت ى الطمد ح هدع
قددد ات لإهكانيددات الفدديع الحاليددة انددم الس د ةة لإ ا لددم ت اسددب هعاددا ربددين التفاكيددة لاالضددطياب
لالت ري لبالتالي يحالل الفيع رجطي الصدعاب التدي رحدالل علن رحيردق أهدافد أل رعيقلد لأحيانداً
أخ دديى بفش ددل لرش ددائم لةي ددل هس ددت ى الطم د ح للف دديع لةع ددد هس ددت ى الطم د ح عاه ددل هيا ددي للاقع ددي
لألعاء لالتف ج ما يعتبدي هد خصدائص الشجصدية الياهددة لالصدلية التدي رتحمدل لرصدبي علدى
الضغ

لرتصف بالتحدت لالضيط لااللت از .

لبعد استعياض التعيةفات السابية يمك رعيةف هست ى الطم ح بأن هيم عة ه ادهداف يرباا
الفيع لحيار

فيسعى ل اء الحص ل علراا لرحقيياا ليك ن فيعاً نا حاً.
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بعض المؤثرات في مستوى الطموح
خبرات النجاح والفشل ومستوى الطموح:
ع دها يا اإلنسان؛ فإن لك زةد ه ثيت ب فس ؛ لبالتالي فإن يفع هست ى طم حد

فال يداح

لد ال ياح في أغلب ادحيدان لهثدل هدذا ال يداح يعطدي الفديع فيصدة أفضدل فدي نظديه للمسدتيبل
ل ل هذا زةد لةيفع ه هست ى طم ح

اء على لك فإن العالقة بر ال ياح لا رفاع هست ى
لب ً

الطمد د ح عالق ددة طيعي ددة بر م ددا الفش ددل فاد د عل ددى ال ق دديض رماهد داً فالفش ددل المتا ددي ييع ددل نفس ددية
الشجص سلبية لةاز ه ثيتد ب فسد

لهدذا دؤثي بشدكل سدلبي علدى هسدت ى الطمد ح ع دد الفديع

لهذا دل على العالقة العكسية بر الفشل لهست ى الطم ح هحم ع .)2018
التوافق النفسي والطموح
تمتددع اإلنسددان السد ت بيددد ه اسددب هد الصددحة ال فسددية يعطددي ددل دديء حيد ا ٍ
ض بمددا
لهي ا ل

ل اك اًي ل ها أنعم علي

اد عه لل صد ل إليد

للاد ال يم عد هدذا اليضدى أن تطلدع إلدى ادفضدل لةبدذل

فاإلنسددان المت افددق نفسددياً؛ نيددده دددفع عائمداً إلددى ادهددا

ا د الصددعاب

لةتحداها لةضع نصب عر هدفاً ت اسب هع هدا يمتلدك هد قدد ات لةضدع خطتد لل صد ل إلدى
أهداف ثم طلق لتحقيياا بادلء لثية بجالف اإلنسان الذت يعاني عائماً ه رد ريات لصدياعات
ف يده بذل اده ه ا له اك بال دلى بري .)2005
القدرة العقلية ومستوى الطموح
بيد ها يمتلك اإلنسان ه قد ات؛ بيد ها يك ن نا حاً في حيار

لبيد ها يمتلك اإلنسدان هد

قدد ة عيليدة؛ بيدد هدا يكد ن هسدت ى طم حد هيرفعداً فالعالقدة بدر اليدد ة العيليدة لهسدت ى الطمد ح
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عالقددة طيعيددة أت أن د

لمددا ا رفددع هس د ى الددذ اء ا رفددع هسددت ى الطم د ح ل لمددا انجفددض هسددت ى

الذ اء انجفض هست ى الطم ح الت ةييت .)2002
جماعة األقران والطموح
لليماعددة عل هاددم ل برددي فددي رشددكرل جصددرت لسددل
بحرددث ي ددع إلرا ددا الفدديع ف دي ريردديم س ددل

ل لددك دناددم اليماعددة المي عيددة

حرددث رمتل ددك الاثرددي ه د ال سددائل الت ددي رسددتطيع ه د

خاللاددا السدديطية علددى الفدديع لبالتددالي فددإن الفدديع سدديحالل القيددا بالدددل الددذت ري د
لفرادا يحتددك بددالاثري هد ادفدياع الددذ

ب د اليماعددة

يكد ن ع دددهم بعددض االنسديا أل الت افددق فددي التفارددي أل

يشددتي ن هعداً فددي هاددا ة هعر ددة أل لددد ام هرددل هشددتيك لبالتددالي فددإن ماعددة ادقديان رددؤثي علددى
الفيع س اء سلياً أل إيياباً العس ت .)2004
الطموح والمراهقة
لميحل ددة المياهي ددة خص ص ددية هعر د ددة ف ددي حي دداة اإلنس ددان لهد ددي ه ددا يطل ددق علرا ددا بعد ددض
اليداحثر بالميحلدة الحي ددة ففرادا ربددأ الشجصددية بال ضد ج لهد علدى أعتابادا ظددي الم ايهدق إلددى
ادفق لةطما في ال ص ل إلدى الاثردي هد اد دياء فيدد رتمردز نظيرد إلدى المثاليدة فاد يةدد أن
ب ي برتاً لةشتيت سيا ة ال يحصل على لظيفة ل ل هذا في خيال ال اسع لبذلك تمرز طم ح
المياهق باال رفاع في هذه الميحلة ال بي .)2010
تقدير الذات وعالقته بالطموح
اإلنسددان الددذت يجبددي نفس د

رددداً لةعدديف قد ار د لإهكانيار د لةسددري فددي الحيدداة لفددق هددذه

الي ددد ات لاإلهكاني ددات هد د اإلنس ددان ال ددذت تطل ددع ب اقعي ددة إل ددى المس ددتيبل لةي ددد نفسد د لةع دديف

21

حقييتاا لةسدري فدي الحيداة لفدق هدا لديد هد قدد ات لدذلك فدإن هسدت ى الطمد ح ع دد هدذا اإلنسدان
سيك ن هيرفعاً هحم ع .)2018
الثوابت والعقاب والطموح
رلعب اإلثابدة عل اً برد اًي فدي راد اي السدل ك لرعمييد
الي ل الابري بسل ك ها حس

فع ددها ييد

الطفدل الصدغري أل حتدى

نشيع على هذا السدل ك هيا دية بمدا ت اسدب هدع جصدرت ؛ فدإن

هذا سردفع إلى را اي هذا السل ك ل ذلك فإن بإهكان دا فدع هسدت ى الطمد ح عد طيةدق اإلثابدة
فالطفدل الددذت رعدزنه ه ددذ صدغيه لرشدديع علدى القيددا بالسدل يات الحسد ة سديحالل عائمداً أن يددأري
بسل ك افضل ه

لك الذت قد لصل إليد هد قبدل لهدذا هدا يسداعد بشدكل بردي فدي فدع هسدت ى

الطم ح ع د الطفل بطيةية هيا ية أل غري هيا ية بري .)2005
التنشئة االجتماعية وتأثيرها على الطموح
رلعب ادسية عل اً بري في رشكرل جصية الطفل فاي أل هؤسسدة ا تماعيدة رتليدف الطفدل
لع طيةياا يكتسب الطفل العاعات لالتيالرد لالقيم لاللغة لطيةية التفاري فيد رعتبدي ألل خمدس
سد ات هد حيدداة الطفددل أهددم سد ات فددي حيارد علددى اإلطددالج لبددالتلي فددإن ي يددة هعاهلددة ادسدية
للطفل في غايدة ادهميدة فدإ ا اندم ادسدية رشدعي الطفدل بدال ع لالحدب لالح دان العداطفي لال ايحدة
لالسددكر ة لراددتم لرعت ددي بد نفسددياً لعاط يداً لعيليداً لرشدديع علددى سددل ك الطيةددق الصد اب ردفعد
للتطلددع إلددى ادفضددل عائمداً فاددذا يفددع هد هسددت ى الطمد ح ع ددد الطفددل أهددا إ ا اسددتجدهم ادسدية
ادسددالرب الجاطئددة فددي ريبيددة الطفددل ه د قس د ة لضدديب لعيدداب لرسددلط لإهمددال فددإن هددذا سددرؤثي
س د د د ددلبياً عل د د د ددى جص د د د ددية الطف د د د ددل لسر ش د د د ددأ ه د د د ددذا الطف د د د ددل هد د د د د هص د د د ددغيه يع د د د دداني التد د د د د ريات
لالصياعات الت ةييت .)2002
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المستوى االقتصادي االجتماعي وأثره على الطموح
لعب المست ى االقتصاعت اال تماعي عل اً با اًن فدي رشدكرل جصدية الفديع لفدي رحد دد
طم حار

فإ ا هدا دان ه داك رحسد فدي المسدت ى االقتصداعت لرحسد فدي عخدل ادسدية سيصديا

ه اك ن ع ه نةاعة التطلع إلى هست ى أعلى ل غل هياكز أفضدل لبالتدالي قددت دؤثي المتسد ى
االقتصدداعت لاال تمدداعي علددى هسددت ةات لأنمددا الطم د ح بددأن يك د ن لل المسددت ةات االقتصدداعية
العليددا علددى قددد عددال هد الطمد ح؛ لتد في ددل هددا يةددده بددر

ديد

مددا أن المسددت ى االقتصدداعت

اال تماعي المد جفض قدد يكد ن عافعداً إلدى ع دة أعلدى هد الطمد ح دند يشدحذ عزةمدة الشدجص
للتحدت لريالن الظيلف بالتغلب علراا لاثيات قد ار الت ةييت .)2002

العوامل المحددة لمستوى الطموح
ذ ي ر ع  )Todd, 2004ان الع اهل المحدعة لمست ى الطم ح لهي:
•

نظية الفيع إلى المستيبل :بيد ها را ن نظير للمسدتيبل بعرددة عد التشدائم لهتفائلدة بيدد هدا
يك ن هست ى طم ح هيرفعاً.

•

خبية ال ياح لالفشل :لالتي رتحدع لرتأثي ب ظية الفيع إلى هستيبل لريلل هد هسدت ى طم حد
إن التي قع لاالنسحاب ه

ع فعل ارياه هجتلف حاالت الفشل الذت يصحي إحسا

ل ع

عاخلي بالعيز لقلة الحرلة فرتعلم الفيع أن ييمع غبت حتى ال يشعي بدادلم لاإلحيدا لةدتعلم
أن ييلددل ه د طم حار د

بعمددل أهددداف ل فس د لطم حددات قيةيددة الم ددال لالتحيرددق أل ه د فددي

الح دداالت اليص د ى ييع ددل ه د انع دددا اده ددداف هعي ددا اً حياري داً لةت دديك نفس د لل ددزه لالظ دديلف
لال اقع لرسري حيار علن ارياه لال د ت يف سيك ن غده لاقفاً ه قف المتفيج.
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النظريات المفسرة لمستوى الطموح
رعدعت ال ظيةات التي ر اللم هست ى الطم ح له هذه ال ظيةات نيد:
أوالا :نظرية ألفريد أدلر()Adler
ُيعددد أعلددي  )Adlerه د

لاع المد سددة التحلرليددة اليد دددة له د رالهرددذ فيلةددد إ ُ دؤه بفا دية فدداح

الفدديع لل صد ل إلددى السددم لاال ريدداء رع ةضداً ع د هشدداعي الد يص فيددد أصدديحم هددذه الفادية ه د
ال ظيةددات الشجصددية اليد دددة فا دية الافدداح أل السددعي ل اء الشددع

بادهددان لرُؤ ددد نظيةت د علددى

أهمية الذات فاية هضاعة دفاا فيلةد المتمثلدة بادندا الددنيا لال سدطى لالعليدا ل دزت ال ظيةدة
على أهمية العالقات اال تماعية لرعتبي نظيةة أعلي اإلنسدان ائ داً ا تماعيداً لديد الميدد ة علدى
التجطيط دعمال لريسريها؛ إ ر يا أهداف لالدلافع اال تماعية العس ت .)2004
ثانيا :نظرية القيمة الذاتية للهدف اسكالونا ()Escalona
ري

هذه ال ظيةة على ثالث حيائق:

 .1ل ع هرل لليحث ع هست ى طم ح هيرفع نسبياً.
 .2ل ع هرل لدى ادفياع ليعل هست ى الطم ح يصل لحدلع هعر ة.
 .3ل د ع رفالرددات بردية بددر ادفدياع فيمددا تعلددق بالمرددل الددذت ُيسدديطي علددرام لليحددث عد ال يدداح
لالتمرز لري ب الفشل إ إن بعدض ال دا

ُيظاديلن خ فداً دد داً هد الفشدل فيسديطي علدرام؛

ادهي الذت ُيشري إلى هست ى قلرل للقيمة الذارية سيحان .)1993
ثالث ا :نظرية المجال كيرت ليفين ( (Kurt Levine
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رعددد هددذه ال ظيةددة ألل نظيةددة فسدديت هسددت ى الطمد ح لهددي ال ظيةددة ال حردددة التددي رعيضددم
لتفسري هست ى الطم ح هيا ية إ ُؤ د ليفر أن ه اك ع اهل هتعدعة ه

دأناا أن رعمدل ددافع

للددتعلم ف ددي المد سددة لأ ملا ددا فيمددا س دماه هس دت ى الطم د ح حر ددث يعمددل ه ددذا المسددت ى عل ددى خل ددق
أهداف د دة بعد أن يحس الفيع بحلة اليضا لاالعتزان بالذات فيسدعى إلدى الزةداعة بادذا الشدع
الميضي لةطما في رحيرق أهداف أبعد ع ادللى إال أناا في العاعة را ن أصعب لأبعد ه االً
لرسمى الحالة العيلية بمست ى الطم ح ال بي .)2010

عالقة قلق البطالة بمستوى الطموح
تأثي هست ى الطم ح لدى أت فيع بمست ى قلق اليطالة ف ظدية الغمد ض لالجد ف لاليلدق
ه المستيبل لاهكانية الحص ل على لظيفة علدى هسدت ى الطد ح لددى أت فديع فتيلدل ه د لريعلد
فددي أعنددى الحدددلع نظ د اًي لعددد إهكانيددة رحير دق هددذا الطم د ح ه د ل اددة نظ ديه فيمرددل الشددجص الددى
االنطد اء علددى نفسد بدددالً هد االنفتدداح علددى االخدية له ا اددة الصددع بات لالتحددديات المسددتيبلية
التي ر ا ا فتيل فعالرت الذارية لةحدث م ع فايت في نمط رفارديه اضدافة إلدى المعانداة ال فسدية
لاال تماعية ال ا مة ع هذا اليلق لعد ل ع آفاج هستيبلية رفاهلية لب داء هسدتيبل الفديع

بدد

لإبياهيم لهحم ع .)2003
له دا تضدا ل د ع عالقدة بددر قلدق اليطالددة لهسدت ى الطمد ح فالمدا ناع اليلددق هد اليطالددة
إنجفض هست ى الطم ح لدى الطالب الجيةج أت أن ع ددها يكد ن الطالدب لديد قلدق هد اليطالدة
للدي رج فات ه المسدتيبل الغداهض الدذت تظديه دان هسدت ى طم حد هتددني ل لدك لج فد هد
لضع أهداف لطم حات عبثاً علن اليد ة على رحقيياا.
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إن قلددق اليطالددة ديريط بمسددت ى الطمد ح ع ددد الطالددب الجديةج فمد خددالل الددتعلم لالعمددل
لاإلنيددان لالطم د ح يمرددل الطليددة إلددى أن يك ن د ا طالب داً هثددابية لةحيي د ن ادهددداف المي د ة ه د ام
لةسع ن إلى رحيرق طم حارام المستيبلية لال ص ل إلى أكبي قد ه طم حام لحص لام علدى
لظيفة ه اسية لام حسب رجصصام لالتيلرل ه اليلدق لالجد ف هد اليطالدة لالتغلدب علرادا لأن
الطالب الجيةج الذت ب دي طم حارد المسدتيبلية هدؤه بأهميدة هما سدة العمدل لالتفاردي فدي الحيداة
ها بعد الياهعة لأن هد أهدم أهدافد لطم حارد هما سدة العمدل هد خدالل الحصد ل علدى لظيفدة
بعد التجيج عبدا .)2021
لهذا ها أكدت علي ع اسات سابية ه ادا ع اسدة الطردب  )2020التدي بر دم ل د ع ل د ع
عالقة ا رياطية عكسية بر ع ات قلق اليطالة لع ات

عة الحيداة لع اسدة عا د

)2018

التددي أظا دديت نتائياددا بر ددم ال تددائج أيض داً ل د ع عالق ددة عكسددية ب ددر قلددق اليطال ددة لالت د نح د
المستيبل.
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الدراسات السابقة
سددتعيض هددذه الد اسددة هيم عددة ه د الد اسددات المتعليددة بيل دق اليطالددة لالد اسددات المتعليددة
بمست ى الطم ح.

دراسات تناولت قلق البطالة
هدددفم ع اسددة عبددد ا  )2021بع د ان الب يددة العاهليددة ليلددق اليطالددة لعالقتاددا بالمسدداندة
اال تماعيدة لالصدالبة ال فسددية لددى طددالب السد ة ال اائيدة بياهعددة ادنهدي إلددى الت صدل لمؤ ديات
حس المطابية في الب ية العاهلية الايهية ليلق اليطالة هع بيانات عر ة الد اسة ه طدالب السد ة
ال اائي ددة بياهعد دة ادنه ددي لال ش ددف عد د العالق ددة ب ددر قل ددق اليطال ددة لأبع دداعه ل ددل هد د المس دداندة
اال تماعيددة لالصددالبة ال فسددية لأبعاعهمددا لالتعدديف علددى إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة ه د خددالل
المسدداندة اال تماعيددة لالصددالبة ال فسددية لأبعاعهمددا لال شددف ع د احتماليددة ل د ع ريددا

فددي قلددق

اليطال دة لأبع دداعه لفي داً لمتغر دديت ال د ع لال لي ددة ر ن ددم عر ددة الد اس ددة ه د  )964طالي داً لطالي ددة
بالسد ة ال اائيددة فددي بعددض ال ليددات االنسددانية لالعلميددة بياهعددة ادنهددي طبددق علددرام هيددا يس قلددق
اليطال ددة المس د اندة اال تماعي ددة الص ددالبة ال فس ددية إع ددداع الياحث ددة) لأس ددفيت نت ددائج الد اس ددة ع د
ارصاف الب ية العاهلية ليلق اليطالدة بالايهيدة لهؤ ديات حسد المطابيدة هدع بياندات عر دة الد اسدة
ه طالب الس ة ال اائية بياهعة ادنهي ل ع عالقة ا رياطية سالية عالة إحصائياً بر المساندة
اال تماعي ددة لبع ددض أبعاعه ددا لقل ددق اليطال ددة لبع ددض أبع دداعه ل د د ع عالق ددة ا رياطي ددة س ددالية عال ددة
إحصددائياً بددر الصددالبة ال فسددية بأبعاعهددا لقلددق اليطالددة بأبعدداعه إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة ه د
خددالل الد ددة ال ليددة للمسدداندة اال تماعيددة لالصددالبة ال فسددية إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة ه د
بع ددض أبعد دداع المسد دداندة اال تماعي ددة لالصد ددالبة ال فسد ددية ل د د ع فد دديلج عالد ددة إحص ددائياً فد ددي ُبعد دددت
المظدداهي الفسددر ل ية ليلددق اليطالددة لالمظدداهي ال فسددية ليلددق اليطالددة لفي داً لمتغرددي ال د ع لصددالا
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االناث بر مدا لدم ر دد فديلج عالدة إحصدائياً فدي دل هد ُبعدد المظداهي اال تماعيدة ليلدق اليطالدة
لالد ددة ال لي ددة ليل ددق اليطال ددة لفي داً لمتغر ددي ال د ع ل د ع ف دديلج عال ددة إحص ددائياً ف ددي ُبع ددد المظ دداهي
الفسددر ل ية ليلددق اليطالددة لفي داً لمتغرددي ال ليددة لصددالا ال ليددة العلميددة بر مددا لددم ر ددد فدديلج عالددة
لبع دددت المظ دداهي ال فس ددية ليل ددق اليطال ددة لالمظ دداهي
إحص ددائياً ف ددي الد ددة ال لي ددة ليل ددق اليطال ددة ُ
اال تماعية ليلق اليطالة لفياً لمتغري ال لية.
لاختبديت ع اسدة ألرد ت لالاشدكي  )Alioat & EL keshky, 2020الميلندة المعيفيدة
كمتغري لسيط في العالقة بدر قلدق اليطالدة لاليفاهيدة ال فسدية لددى طدالب الياهعدة لت االعاقدة
را نم عر ة الد اسة ه

 )155طالياً سدع عياً هد

علد ددرام اسد ددتبيان قلد ددق اليطالد ددة هقيد ددا

لت االعاقدة  )71د

اليفاهيد ددة ال فسد ددية لهقيد ددا

 )84إنداث طبدق

الميلند ددة المعيفيد ددة أظاد دديت

رحل ددرالت المس ددا أن الميلن ددة المعيفي ددة رعتب ددي هتغر ددي لس دديط للعالق ددة الس ددلبية ب ددر قل ددق اليطال ددة
لاليفاهية ال فسية

ما أ ا ت ال تائج إلى عد ل ع فيلج في قلق اليطالة رعزى إلى الي س.

لر اللم ع اسة عاف اي

) (Davras, 2020العالقة بدر قلدق اليطالدة لريدد ي الدذات لددى

ط ددالب الد اس ددات العلي ددا ف ددي الس ددياحة لالف دداعج را ن ددم عر ددة الد اس ددة ه د
علرام هقيا

قلق اليطالة لهقيا

 )593طالي داً طب ددق

ريد ي الذات لخلصم نتائج الد اسة إلى ل ع عالقة عكسية

بر قلق اليطالة لريد ي الذات حردث ردم رحد دد أن الطدالب الدذ

يعدان ن هد رددني ريدد ي الدذات

كان لد ام قلق بطالة عال هيانة بالطالب هيرفعي ريد ي الذات فادان لدد ام انجفداض فدي هسدت ى
قلق اليطالة.
لهددفم ع اسدة يسدا لر

د ت  )Yasar & Turgut, 2020إلدى رحد دد هسدت ى قلدق

اليطالة لدى طالب الفيقة اليابعة بكلية التيبيدة اليةاضدية بياهعدة اسدتاه ن
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لاسدتجدهم الد اسدة

الم اج ال صفي التحلرلي لرا نم عر ة الد اسدة هد

 )226طاليداً لطاليدة طبدق علدرام هقيدا

قلق اليطالة لأظايت نتائج الد اسة أن هسدت ى قلدق اليطالدة لددى أفد ايع العر دة دان هت سدطاً

مدا

أسفيت الد اسة ع عد ل ع فيلج في قلق اليطالة رعزى إلى الي س.
هد دددفم ع اسد ددة اليب د د ت لطد ددالك  )2020إلد ددى التعد دديف علد ددى قلد ددق اليطالد ددة لد دددى طليد ددة
الياهع ددة لهعيف ددة الف دديلج ات الدالل ددة االحص ددائية ف ددي قل ددق اليطال ددة ل دددى طلي ددة الياهع ددة لف ددق
هتغريت الي س

-إناث) لالتجصص علمي-انساني)لالصف ثاني -ابع) لقد رحدع اليحث

بطلي ددة اهع ددة باب ددل لللص ددف ف ث دداني -اب ددع) للع ددا الد اس ددي  )2018 2019للتحير ددق اه ددداف
ليلق اليطالة لدى طلية الياهعة فيدد طبدق المقيدا

اليحث اعتمد الياحث على ب اء هقيا

علدى

عر ددة ع دددعها  )532طال ددب لطالي ددة ف ددي اهع ددة باب ددل للع ددا الد اس ددي  )2020-2019ث ددم ُحلل ددم
البياند ددات باالسد ددتعانة بالحيريد ددة االحصد ددائية للعلد د

اال تماعيد ددة  )SPSSلقد ددد ربد ددر أن الطليد ددة

يعان ن ه قلق اليطالة لال ر د فيلج ات عاللدة إحصدائية فدي ع دات قلدق اليطالدة لددى طليدة
الياهعة ريعاً لمتغريات الي س

-اناث) لالتجصص علمي –انساني) لالصف ثاني -ابع).

كما هدفم ع اسة الطرب  )2020إلى هعيفة العالقة بر قلدق اليطالدة ل د عة الحيداة لددى
طددالب السد ة ال اائيددة بياهعددة الجيطد

لالتعدديف علددى هسددت ى قلددق اليطالددة ل د عة الحيدداة

مددا

ه دددفم لمعيف ددة عالل ددة الف دديلج ف ددي قل ددق اليطال ددة ل د عة الحي دداة ريع داً لمتغر ددي الي د س في ددد اس ددتجد
الياح ددث الم د اج ال ص ددفي اال ري دداطي ه اي داً للد اس دة لرا ن ددم عر ددة الد اس ددة ه د
لطالية ه طالب الس ة ال اائية بياهعة الجيط
االس ددتيانة هقي ددا

 )395طالي داً

للعا الد اسي  )2019-2018طبق الياحدث

ليل ددق اليطال ددة ال ددذت أع دددها نظم ددي أب د هص ددطفى لهقي دا

د عة الحي دداة أع ددده

الياحث لبعد رحلردل نتدائج الد اسدة ربدر أن هسدت ى قلدق اليطالدة لددى طدالب السد ة ادخردية دان
هيرفعاً لأن رقيم هسدت ى د عة الحيداة لدد ام هد جفض لأظاديت ل د ع عالقدة ا رياطيدة سدالية بدر
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ع ددات قلددق اليطالددة لع ددات د عة الحيدداة لان ه الددك فدديلج بددر الددذ
قلق اليطالة لصالا الذ

لاإلندداث علددى هقيددا

.

له دددفم ع اس ددة الطالفح ددة لالفي دياء  )2019إل ددى التع دديف عل ددى العالق ددة ب ددر قل ددق اليطال ددة
لاالنغالف الفايت لدى طلية الياهعة لهعيفة الفيلج الفيعية ليلق اليطالة لاالنغالج الفايت ريعاً
لمتغر د ديات الي س لالالية لالمس د ددت ى الد اس د ددي) في د دد اس د ددتجد الياحث د ددان الم د د اج ال ص د ددفي بش د ددقي
اال ري دداطي لالتحلرل ددي لرا ن ددم العر ددة ه د

 )583طال ددب لطالي ددة هط ددالب الياهع ددة ر ددم رطبر ددق

قلق اليطالة لاالنغدالج الفاديت علدرام لربر دم ال تدائج أن هسدت ى قلدق اليطالدة لددى طدالب

هقيا

الياهعة ان هت سطاً بر ما ان هست ى االنغالج الفايت هيرفعاً لبر م ال تدائج أن ه الدك عالقدة
اييابية عالة إحصائياً بدر بعدض

اندب قلدق اليطالدة لاالنغدالج الفاديت لبر دم ل د ع فديلج فدي

قلق اليطالة حسب هتغري الي س لصالا اإلناث لالالية ل انم لصالا الاليات العلمية.
لهددفم ع اسدة هحمدد لعيفشديل

 )Mahammed & Devecioglu, 2018إلدى ريرديم

هست ى قلق اليطالة لدى طالب لية التيبية اليةاضية بياهعة فيات بتي يا لالاشدف عد الفديلج
بدر الددذ

لاالندداث فددي هسددت ى قلددق اليطالددة لرا نددم عر ددة الد اسددة هد

 )333طاليداً لطاليددة

للتيريم هست ى قلق اليطالة لد ام طبق علرام قائمدة (Spielberger State –Tarit Anxiety
) Inventory)(STAIلأ ا ت نتائج الد اسة إلى عد ل ع فيلج في قلق اليطالة رعزى لمتغري
الي س.
أهددا ع اسددة ظدداهي  )2018فادددفم إلددى هعيفددة رددأثي أسددل ب ف يددة التعاهددل هددع الحيدداة فددي
خفض قلق اليطالدة لددى الشدياب فدي هحافظدة بغدداع لقدد را ندم عر دة الد اسدة هد

 )20داب

اعتمدت الياحثة على الم اج التييةبي ت الميم عتر التييةبية لالضابطة بقيا

قبلي لبعددت
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ددد ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ف ددي ع ددات قل ددق اليطال ددة للميم ع ددة

لربر ددم ال ت ددائج أن د الت

الضدابطة فدي االختيددا اليبلدي لاليعددت لعددد ل د ع فدديلج ات عاللدة إحصدائية فددي ع دات قلددق
اليطال ددة للميم ع ددة التييةبي ددة ف ددي االختي ددا اليبل ددي لاليع دددت لأن ه ال ددك ف دديلج ب ددر ع ددات قل ددق
اليطالددة للميم عتر الضددابطة لالتييةبيددة) همددا دددل علددى رددأثري البيندداهج فددي خفددض قلددق اليطالددة
لدى الشياب.
له د دددفم ع اس د ددة عا د د د
الجيةير

 )2018إل د ددى هعيف د ددة اس د ددتياريييات التاي د ددف الت د ددي يس د ددتجدهاا

لهعيفة العالقة بدر قلدق اليطالدة لالت د نحد المسدتيبل لددى عر دة هد الجديةير فدي

هحافظددات غ دزة اسددتجد الياحددث الم د اج ال صددفي لرا نددم عر ددة الد اسددة ه د
لخيةية رم إخضداعام لمقيدا

اسدتياريييات التايدف لهقيدا

قلدق اليطالدة لهقيدا

 )1655خ ديةج
الت د نحد

المستيبل أ ا ت نتائج الد اسة إلى أن هست ى قلق اليطالة ان هيرفع بر ما دان هت سدط الت د
م ددا ب ر ددم ال ت ددائج بأند د ر ددد عالق ددة عكس ددية ب ددر اس ددتياريييات التاي ددف

نحد د الحي دداة هد د جفض

المت افي ددة لقل ددق اليطال ددة لل د د ع عالق ددة إييابي ددة ب ددر اس ددتياريييات التاي ددف غر ددي المت افي ددة لقل ددق
اليطالة

ما بر م ال تائج أيضاً ل ع عالقة عكسية بر قلق اليطالة لالت

نح المستيبل.

لهددفم ع اسدة إ لر دا لآخديلن  )Elena, et al., 2017إلدى هعيفدة ي يدة التعاهدل هدع
اليلق لالاأبة لاإل ااع ال ارج ع اليطالة فيد را نم عر ة الد اسة هد
برد ام )102

د

ل  )106إندداث رتديالح أعمددا هم بددر

 )208دجص دان هد

 )40-20س ة د رددم اختيددا هم بالطيةيددة

العشد ائية اليسدديطية فاانددم الميددابالت ل  )DASS-21Rهقيددا

لقيددا

هسددت ى اليلددق لالتد ري

لأظايت نتائج الد اسدة أن هسدت ى اليلدق لالتد ري لددى العداطلر عد العمدل تدأثي بالتدأقلم لل دد
كددذلك أن اد ددجاص الددذ

يعددان ن ه د التي رددز علددى قضددية اليطالددة لددد ام هسددت ةات عاليددة ه د

اليلق.
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لهدفم ع اسدة المحتسدب لآخديلن  )2017إلدى شدف العالقدة بدر الميلندة لقلدق اليطالدة
ل د عة الحيدداة

مددا هدددفم إلددى الاشددف ع د العالقددة بددر قلددق اليطالددة ل د عة الحيدداة بعددد العددزل

اإلحصدائي للميلندة لهددى اعتيدا الميلندة عاهدل لسديط بدر قلدق اليطالدة ل د عة الحيداة را ندم
عر ددة الد اس ددة هد د

 )300خد ديةج لطب ددق عل ددرام هقي ددا

قل ددق اليطال ددة لالميلن ددة لهقي ددا

الحيدداة فددأظايت ال تددائج ل د ع هعاهددل ا ريددا عكسددي بددر الميلنددة لقلددق الطالددة

د د عة

مددا أن العالقددة

ب ددر الميلن ددة ل د عة الحي دداة رتس ددم باإلييابي ددة لربر ددم أن الميلن ددة رعتب ددل عاه ددل لس دديط ب ددر قل ددق
اليطالة ل عة الحياة لعد ل ع فيلج رعزى لمتغري الي س.
كمددا هدددفم ع اسددة إ ددتي ل دداهر

 )2014إلددى ريصددي العالقددة بددر قلددق اليطالددة لفاعليددة

ال ددذات ل دددى طلي ددة الس د ة ادخر دية ف ددي اهع ددة الي ددد

ف ددي المتغر ديات الي د س لالالي ددة لالتي ددد ي

ادكاعيمي) لطييم على طليدة السد ة ادخردية فدي اهعدة اليدد

فدي الفصدل الد اسدي الثداني هد

العا ادكاعيمي  2014/2013لاليالغ عدعهم  )2503طالياً لطالية لقدد اخترديت عر دة فعليدة
را نم ه

 )288طالياً لطالية لاستجد الياحث االستيانة لمقيا

فاعلية الذات لأخيى لقيا

قل ددق اليطال ددة لق ددد ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى أن هس ددت ى قل ددق اليطال ددة ل دددى طلي ددة الس د ة ادخر دية ف ددي
اهع ددة الي ددد

ددان هيرفع داً لرب ددر ل د ع عالق ددة عكس ددية ب ددر قل ددق اليطال ددة لفعالي ددة ال ددذات ل دددى

الطلية لأظايت عد ل د ع فديلج رعدزى لمغردي اليد س لالتيدد ي ادكداعيمي لالاليدة بر مدا اندم
الفيلج عالة إحصائياً في هت سطات قق اليطالة لدى طلية الس ة ادخرية في اهعة اليدد

رعدزى

لمتغري الالية لصالا التجصصات الطبية لالتميةضية.
كما هدفم ع اسة نصرية  )2009إلى الاشف عمدا إ ا اندم اليطالدة لادا ردأثري فدي نةداعة
دددة اليل ددق ل دددى المتج ددي ر الي دداهعرر

ل ددذلك هعيف ددة الع اه ددل المس ددبية لليطال ددة لأه ددم اآلث ددا

ال ا مددة ع اددا لالتددي رجلفاددا علددى المتجدديج اليدداهعي لقددد رألفددم عر ددة اليحددث هد ) (120بطددال
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دداهعي ه د الي س ددر ب اقددع  )68إندداث ل )52

د

لت هسددت ى رعليمددي لر ددم قيددا

اليل ددق

باس ددتجدا االس ددتبيان لر ص ددلم الد اس ددة إل ددى أن أف دياع عر تا ددا يمت ددانلن بيل ددق ددد د ب س ددية بلغ ددم
 )%50.8لعددد ل د ع فدديلج رعددزى لمتغرددي السد ل ددذلك الي د س لل د ع فدديلج رعددزى لمتغر دي
المست ى التعليمي لالمست ى االقتصاعت.
لسعم ع اسة اليمال لبجرم  )2008إلى هحاللة فام هدا يعتديت طليدة السد ات ال اائيدة
هد هشداعي قلدق اليطالددة لعالقدة لدك بديعض المتغرديات ال فسدية التدي قدد يكد ن لادا ا ريدا بتلددك
الظدداهية له اددا فعاليددة الددذات لهقيددا

فعاليددة الددذات لرا نددم  )164طالي داً لطاليددة ه د طليددة

الس ة اليابعة بكلية التيبية في اهعدة الم فيدة لطبدق علدرام هقيدا
الحياة للطلية الياهعرر

قلدق اليطالدة لهقيدا

د عة

لبر م ال تائج أن اليلق ه أكثي االضطيابات ال فسية التي يعداني ه ادا

الطلية لأن  (71.96ه الطليدة يعدان ن فدي ال قدم الحاضدي هد قلدق اليطالدة لأ دا ت ال تدائج
إلى ل ع عالقة ا رياطية ات عاللة احصائية بد ع دات أفدياع العر دة علدى هقيدا
على هقيا

قلدق اليطالدة

فعالية الذات لقد انم هذه العالقة عكسية.

دراسات تناولت مستوى الطموح
ر اللددم ع اسددة الزه اينددي  )2020فاعليددة الددذات لعالقتاددا بمسددت ى الطم د ح لدددى الطليددة
الم ه د بر

في ددد طيي ددم هددذه الد اس ددة عل ددى الطليددة الم د هبر ف ددي الميحلددة الثان ة ددة لالي ددالغ ع دددعهم

 )300را نم عر ة الد اسة ه

 )159طالب لطاليدة هد الم هد بر

 )79طاليدة ه ه بدة ل

 )80طالب ه ه ب لردم اسدتجدا المد اج ال صدفي اإل ريداطي لبر دم نتدائج الد اسدة أن فاعليدة
الددذات اإلبداعيددة لدددى الم ه بددات انددم بمسددت ةات هيرفعددة لأن هسددت ى الطمد ح لدددى الم هد برر
كان بد ة هيرفعة ل ذلك لدى الم ه بات لأظايت عد ل د ع فديلج ات عاللدة إحصدائية بدر
إستيابات أفياع العر ة ح ل فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلية الم ه برر رعدزى لمتغردي اليد س
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لعددد ل د ع فدديلج ات عاللددة إحصددائية بددر إسددتيابات أف دياع العر ددة ح د ل هسددت ى الطم د ح لدددى
الطلية الم ه برر رعزى لمتغردي اليد س لبر دم ل د ع عالقدة إ رياطيدة ه يدة عالدة إحصدائياً بدر
فاعلية الذات اإلبداعية لأبعاعها لبر هست ى الطما لأبعاعه.
هدفم ع اسة هحم ع  )2018التعيف إلى العالقدة بدر التددفق ال فسدي لهسدت ى الطمد ح
لد دددى عر د ددة هد د طليد ددة ليد ددة التيبيد ددة لالتعد دديف علد ددى أثد ددي هتغرد ديات هثد ددل ال د د ع

دد

لإند دداث)

لالتجصص علمي لأعبي) على التدفق ال فسي لهست ى الطم ح لرا نم عر دة الد اسدة ادساسدية
هد

 )130طالي داُ لطالي ددة ه د الملتحي ددر بالفيق ددة اليابع ددة بكلي ددة التيبي ددة اهع ددة ع ددر

التجصص ددات العلمي ددة لادعبي ددة لريالح ددم أعم ددا هم ب ددر
التدفق ال فسي لهقيا

 )23-21عاهد داً لطب ددق عل ددرام هقي ددا

الطم ح لقد ألسفيت نتائج الد اسة ع ل د ع عالقدة ا رياطيدة ه يدة بدر

ع ات أفياع عر ة الد اسة على الد ة الالية لمقيا
لمقيا

ددمس ه د

التدفق ال فسدي ل دل ادبعداع لالد دة الاليدة

هست ى الطم ح باستث اء بعد اليغية في التغرردي لألفضدل" فدال ر دد عالقدة ا رياطيدة عالدة

إحصائياً لعد ل ع فيلج ريعاً للي س لمقيا

التددفق ال فسدي ل دذلك هسدت ى الطمد ح باسدتث اء

بعد اليغيدة فدي التغرردي لألفضدل فت دد فديلج عالدة احصدائياً فدي اريداه اإلنداث عدد ل د ع فديلج
لفياً للتجص علمي لأعبي ) على ل ادبعاع لالد ة الالية لمقيا

التددفق ال فسدي باسدث اء بعدد

االستماع الذاري لاالثابة الداخلية فت د فيلج في ارياه لت التجصص ادعبي ل ذلك بعد ل دد
رغذية ا عة لاضحة لف ةة ر د فيلج عالة إحصائياً في ارياه لت التجصدص العلمدي ل دذلك
بر م ل ع فيلج لفياً للتجصص علمي لأعبي) على هقيا

هست ى الطمد ح لفدي بعددت المثدابية

له ض د عية رحد ددد ادهددداف فددي اريدداه لت التجصددص ادعبددي للددم رصددل الفدديلج إلددى هسددت ى
الداللة في ادبعاع ادخيى.
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هدددفم ع اسددة نا ددت ت  )Nachtwey, 2018إلددى التعدديف علددى العالقددة بددر هسددت ى
الطم ح لريد ي الذات لقد را نم عر ة الد اسة ه

 )134طاليا لطالية ه طلية الفيقة ادللى

بالياهع ددة هد د ام  )55طالي ددا  )79طالي ددة ف ددي ال الي ددات المتح دددة ادهيةكي ددة لاس ددتجد ف ددي ه ددذه
الد اسد ددة أعارد ددر لهمد ددا هقيد ددا

هسد ددت ى الطم د د ح إعد ددداع لد د ع ةل ) لهقيد ددا

ريد ددد ي الذات إعد ددداع

ليلننبيج) لرم هعالية اليانات إحصائياً لر صلم الد اسة إلى ل ع عالقدة ا رياطيدة ه يدة بدر
هست ى الطم ح لريد ي الذات حرث ان الطالب الذ
لددذلارام لأقددل ثيددة بددال فس لالطددالب الددذ

تسم ن بالطم ح غردي الد اقعي أقدل ريدد اي

تسددم ن بد ددة هعتدلددة ه د الطم د ح ددان ا أكثددي ثيددة

لريد اًي لذلارام.
هددفم ع اسدة رد نت  )Tusi, 2017إلدى التعديف علدى هسدت ى الطمد ح لالت دافس لعالقدة
لك بت ع التجصصدات فدي الاليدات لاخدتالف الجل يدات الثيافيدة لقدد را ندم عر دة الد اسدة هد
 )1550طالي ددة هد د ط ددالب السد د ة اليابع ددة هجتد ددا ة هد د
الد ة

 )392ليد ددة ل اهع ددة لرا ند ددم أعلات

ه  Input Enviornment out comeباإلضافة إلى المعل هات المسحية لالسيالت

المدنية الم

عة في ل ان ة الصحة لقيا

هدى ثيات هست ى الذ اء لددى عر دة الد اسدة فدي فتديات

حيددارام المغتلي ددة لر ص ددلم الد اسددة إل ددى أن الت د ع فددي الجل ي ددات الثيافي ددة ل د عالق ددة ب ددالطم ح في ددد
ا رفعم ع ة الطم ح لدى اإلناث البيض ل ان ل ه الت افس لضيل ة االعتياع بالمسالاة بدر
الي سر أقل أهمية في رأثريهما على هست ى الطم ح ع د العر ة.
هدفم ع اسة الزبري لع ا  )2017إلى التعديف علدى العالقدة بدر قلدق المسدتيبل لهسدت ى
الطمد د ح ل دددى طالي ددات لي ددات التيبي ددة ف ددي الياهع ددات السد د عانية في ددد اس ددتجدهم الد اس ددة المد د اج
ال صفي هستعر ة بمقيا
ناه ية لالذ

قلق المستيبل لزة ب يري لهقيا

هست ى الطمد ح لصدالح الدد

أبد

قا الياحثان بتحكيماما علدى البرئدة السد عانية ردم اختيدا عر دة طيقيدة عشد ائية هد
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 )400طاليددة ب اقددع  )50طاليددة ه د

ددل قسددم ه د أقسددا الاليددة الثمانيددة ه د

ميددع المسددت ةات

الد اس ددية لتحلر ددل بيان ددات الد اس ددة لأه ددم ال ت ددائج الت ددي ر ص ددلم إلرا ددا الد اس ددة :أن ه ال ددك عالق ددة
ه ية عالة إحصائياً بر قلق المستيبل لهست ى الطم ح لدى هؤالء الطاليات

ما أثبتم الد اسة

عددد ل د ع فدديلج فددي ع ددة قلددق المسددتيبل بددر الطاليددات رعددزى إلددى هكددان ال شددأة قيةددة-هد ددة)
ألصددم الد اسددة بضدديل ة ر ي د بعض داً ه د ب دياهج اإل دداع ادكدداعيمي ليفددع هسددت ى الطم د ح لدددى
الطاليات لرحفرز الدافعية لإلنيان.
ه دددفم ع اس ددة ب ددالعيبي  )2016إل ددى الاش ددف "ع د الع اه ددل الم ددؤثية ف ددي هس ددت ى الطم د ح
الد اسي لدى عر ة ه رالهرذ الس ة الثانية ثدان ت ب اليدة ادغد ا "

مدا سدعم إلدى هعيفدة العاهدل

ادكثي رأثر اًي فدي هسدت ى الطمد ح لردم إ دياء الد اسدة بديعض ثان ةدات ادغد ا علدى عر دة ق اهادا
 )88رلمرذاً ل شفم الد اسدة بدأن التالهردذ تمتعد ن بممسدت ى طمد ح ع اسدي هيرفدع لأن العاهدل
االكثي رأثر اًي على هست ى الطم ح الد اسي ه العاهل الشجصدي ل دذلك ل د ع فديلج ات عاللدة
إحصاسددية بددر الي سددر فددي هسددت ى الطم د ح الد اسددي لصددالا اإلندداث لعددد ل د ع فدديلج ات
عاللة إحصائية بر العاهلرر لادعبر في هست ى الطم ح الد اسي لدى عر ة الد اسة.
لهددفم ع اسدة هرتشدل لآخديلن  )Mitchell, 2016إلدى رحد دد هالهدا لسدمات جصدية
الطليددة الي دددع ال ددذ

يعددان ن ه د ص ددع بات الددتعلم له د ث ددم التعدديف عل ددى حا ددارام لاهتماه ددارام

لعالق ددة ل ددك بمس ددت ى طم د حام لق ددد را ن ددم عر ددة الد اس ددة ه د
الياهع ددات اليد ددع هد د الي س ددر

 )85طالي ددا لطالي ددة ه د طلي ددة

لق ددد اس ددتجد الياح ددث ف ددي ه ددذه الد اس ددة اس ددتما ة م ددع البيان ددات

المتعليددة بحيددارام الياهعيددة لأنشددطتام لاحتيا ددارام لقددد ر صددلم الد اسددة إلددى انجفدداض هسددت ى
الطم ح ادكاعيمي لالما ي ع دهم لأنام يعان ن ه ضعف في التحصرل الد اسي نظد اًي ليصد
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لض ددعف الما ددا ات ادكاعيمي ددة ادساس ددية ع دددهم ل د ع عالق ددة ا رياطي ددة عكس ددية ب ددر ص ددع بات
التعلم لبر هست ى طم حام لالت افق ال فسي اال تماعي لد ام.
هدفم ع اسة ب الل لع علخ  )2015إلى ر ضيا أهميدة رد فري الع اهدل الالنهدة ليفدع هسدت ةات
الطم د ح لدددى التالهرددذ لاالهتمددا باددا فددي هردددان التيبيددة ه د أ ددل رحير دق التف د ج دكبددي فئددة ه د
التالهرددذ لهددذا هددا رتطلي د الدافعيددة لإلنيددان ه د ع اهددل هددؤثية إييابددا فددي رحيرددق التف د ج لالت د انن
لالصددحة ال فسددية ر ددالل هيتمددع الد اسددة فئددة المتمد سددر
اال رياطي لبلغم عر ة الد اسة ه

فيددد اعتمددت الد اسددة المد اج ال صددفي

 )60رلمرذا هتف قا بر الذ

لاالنداث فدي هجتلدف الشدعب

لالتجصصات أظايت ال تائج أن التالهرذ المتف ق ن لس ة الثالثة ثان ت يملا ن هست ى عالياً ه
الطمد د ح ل ددذلك هد د الدافعي ددة لإلني ددان ل د د ع عالق ددة ا رياطي ددة بد در هس ددت ى الطمد د ح لالدافعي ددة
لإلنيددان لدددى التالهرددذ المتف د قر س د ة ثالثددة ثددان ت لعددد ل د ع ف ديلج ات عاللددة إحصددائية فددي
هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي اليد س لتالهرددذ السد ة ثالثددة ثددان ت لفددي هسددت ى الدافعيددة لإلنيددان
رُعزى لمتغري الي س لتالهرذ الس ة ثالثة ثان ت.
لهدفم ع اسة فاخي  )2014إلى الاشف ع العالقدة بدر قلدق المسدتيبل لهسدت ى الطمد ح
لدى طلية لية التيبية للعل

اإلنسانية بياهعة اليصية

ما هدفم إلى التعيف علدى هسدت ى دل

ه د قلددق المسدديبل لهسددت ى الطم د ح لدددى رلددك العر ددة را نددم العر ددة ه د
للعددا  )2014 2013اعتمددد الياحددث أعارددر

لهمددا هقيددا

 )100طالددب لطاليددة

قلددق المسددتيبل للسدديعالت لهقيددا

هسددت ى الطمد ح للحيددالت لرددم التحيددق هد صدددج المقياسددر لثيارامددا لأظادديت نتددائج الد اسددة هددا
لي :أن عر ة اليحث رعاني ه قلدق المسدتيبل أن عر دة اليحدث رتمتدع بمسدت ى ردد هد هسدت ى
الطم ح ل ع عالقة ضعيفة بر قلق المستيبل لهست ى الطم ح لدى عر ة اليحث.
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أها ع اسة الزلاهية  )2015فادفم إلى التعديف علدى العالقدة بدر الصدالبة ال فسدية لقلدق
المستيبل لهست ى الطم ح لدى طلية اهعة حائل حرث را نم عر ة الد اسة ه

 )400طالب

الص د د ددالبة ال فس د د ددي لهقي د د ددا

لطالي د د ددة لاس د د ددتجد الياح د د ددث هقي د د ددا

هجيم د د ددي  )2002لقي د د ددا

الشيري  )2005ليلق المسدتيبل لهقيدا

هسدت ى الطمد ح لليفداعي  )2010لبر دم نتدائج الد اسدة

ل ع عالقة بر الصالبة ال فسية لقلق المستيبل لبر هست ى الطم ح لدى طالب اهعة حائل
لبر ددم ال تددائج ل د ع فدديلج بددر الصددالبة ال فسددية لقلددق المسددتيبل لبددر هسددت ى الطم د ح لصددالا
الس ة اليابعة.
لهدددفم ع اسددة نيميددك لآخدديلن  )Niemiec, et al., 2009إلددى التعدديف علددى أثددي
هسددت ى الطمد ح الددداخلي لالجددا ي علددى ادفدياع هددا بعددد الحيدداة الياهعيددة لرا نددم عر ددة الد اسددة
ه

 (156فيعاً لاستجد الياحث هقيا

هست ى الطم ح لااسي ل ةدان  )2001لبر دم ال تدائج

أن هسددت ى الطم د ح الددداخلي عالقددة اييابيددة بالحا ددات ال فسددية ادساسددية عكددس هسددت ى الطم د ح
الج دا ي حر ددث إن هس ددت ى الطم د ح بأ ددكال

ددان ل د ا ري ددا س ددلبي أل ايي ددابي بالص ددحة ال فس ددية

للجيةير .
أهدا ع اسدة ها

بيداناس  )Margoribanks, 2004فاددفم إلدى التعديف علدى العالقدة

بر اليد ة العيلية لسمات الشجصية لهست ى الطم ح لرا نم عر ة الد اسة ه

 (1500طاليداً

لطاليددة ه د ه ايح دل التعل دديم الثددان ت لالي دداهعي لبر ددم نتددائج الد اس ددة أن ه الددك عالق ددة ا رياطي ددة
ه ية بر اليد ة العيلية لسمات الشجصية لهست ى الطم ح
الطم ح في هتغري الي س لالتجصص الد اسي لصالا الذ
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ما بر دم ل د ع فديلج فدي هسدت ى
في التجصصات العلمية لالما ية.

التعقيب على الدراسات السابقة
رث دديت الد اس ددات الس ددابية أت بح ددث د ددد لحر ددث أن عملي ددة استع ايض دداا له اقش ددتاا خطد د ة
هامة دناا رمك الياحثة ه هعيفة هكاندة ع اسدتاا الحاليدة هد الد اسدات السدابية لد

لهدي رفردد

الياحثدة فددي رحد ددد ل تابددة أهدددافاا للسددائل ال صد ل إلراددا بدقددة حرددث اكتسددبم الياحث دة إضددافات
هعيفية ح ل ه ض ع الد اسة لقد اختريت بعدض الد اسدات السدابية ات الصدلة الميا دية بع د ان
الد اسة.
بطم الد اسات السابية ه قلق اليطالة لاالنغالج الفايت ل عة الحيداة لاسدالرب التفاعدل
ه ددع ض ددغ طات الحي دداة ف ددي الت د د نحد د المس ددتيبل م ددا ل ع ف ددي الد اس ددات الس ددابية لجفد دض قل ددق
المسددتيبل ل ددذلك الد اسددات المتعليددة بمسددت ى الطم د ح التددي بطددم بددر هسددت ى الطم د ح لفاعليددة
الذات لالتدفق ال فسي لقلق المستيبل لاختلفم الد اسة الحالية ع الد اسات السابية فأناا بحثم
في ريصي العالقة بر قلق اليطالة لهست ى الطم ح المستيبلي ل بطاا بالمتغريات الي س ن ع
الالية المعدل التياكمي هست ى الدخل ادسيت).
لحس ددب -ح دددلع عل ددم الياحث ددة -ل ددم تد د في أت ع اس ددة رت اللد دم العالق ددة ب ددر قل ددق اليطال ددة
لهسددت ى الطم د ح لاسددتفاعت الياحثددة ه د الد اسددات لاليح د ث السددابية فددي إث دياء اإلطددا ال ظدديت
للد اسددة لصددياغة المشددكلة لرحد دددها لرط د ةي أعلات الد اسددة لرفسددري نتددائج الد اسددة لهيا نتاددا
ب تائج الد اسات السابية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
ر الل هذا الفصل لصفاً اهالً لهفصالً لطيةية لإ ياءات الد اسة التي قاهم باا الياحثة لت فرذ
هذه الد اسة ل مل لصف ه اج الد اسة هيتمع الد اسة لعر ة الد اسة أعاة الد اسة صدج
ادعاة ثيات ادعاة لالتحلرل اإلحصائي.

منهج الدراسة
اسددتجدهم الياحثددة المد اج ال صددفي اال ريدداطي لهد د طيةي ددة فددي اليح ددث ع د الحاضددي لرادددف
إلددى ريارددز بيانددات إلثيددات فدديلض هعر ددة رمار ددداً لإل اب ددة علد دى ر ددساهالت هحدددعة -سددلفاً -بدقددة
رتعل ددق ب ددالظ اهي الحالي ددة لادح ددداث الياه ددة الت ددي يمك د

م ددع المعل ه ددات ع ا ددا ف ددي نه ددان إ دياء

اليح ددث ل ل ددك باس ددتجدا أعلات ه اس ددية .لالا دددف هد د اس ددتجدا المد د اج ال ص ددفي اإل ري دداطي هد د
التعيف على "قلق اليطالة لعالقت بمست ى الطم ح لدى عر دة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة

الجلرل".

مجتمع الدراسة
راد د ن هيتمد ددع الد اسد ددة هد د

ميد ددع الطليد ددة الجد ديةير هد د

اهعد ددة الجلرد ددل فد ددي العد ددا ادكد دداعيمي

 ) 2021-2020اليالغ عدعهم  )997حسب بيانات قسم اليب ل لالتسيرل في اهعة الجلرل.

عينة الدراسة
طييم الد اسة على عر ة هك نة ه

 )567طالياً لطالي ًة ه

الجلرل رم اختيا هم بالطيةية العش ائية اليسيطة لاليدلل )1
الديم غيافية:
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الطلية الجيةير ه

اهعة

ضا خصائص أفياع العر ة

الجدول ()1
خصائص أفياع العر ة الديم غيافية
العدد

النسبة %

مستويات المتغير

المتغير

ي

172

30.3

أنثى

395

69.7

المجموع

567

100.0

كليات علمية

204

36.0

كليات إنسانية

363

64.0

المجموع

567

100.0

أقل ه  1500يكل

95

16.8

)3000-1500

280

49.4

أكثي ه  3000يكل

192

33.8

المجموع

567

100.0

ه

)69-65

70

12.3

ه

)79-70

238

42.0

ه

)89-80

218

38.4

 90فما ف ج

41

7.3

المجموع

567

100.0

الجنس

نوع الكلية

مستوى الدخل األسري

ه

المعدل التراكمي في الجامعة

أدوات الدراسة
أوالا :مقياس قلق البطالة
وصف المقياس:
قاهددم الياحثددة بتط د ةي هقيددا
إ د ددتي ل د دداهر
المقيا

قلددق اليطالددة ل لددك بددالي ع إلددى الد اسددات السددابية ه اددا :ع اسددة

 )2015لع اسد د دة

بص ر ادللية ه

بد د د ت  )2020لع اس د ددة عا د د د

 )2018لراد د د ن

 )37فيية ما ه ه ضا في الملحق -1أ).

صدق المقياس:
 -1صدق المحكمين
صد ددج الظ دداهي ّت ع دديض المقي ددا
للتحّيد دق هد د ال ّ

عل ددى " "9هد د المحكم ددر التيبد د ةر ف ددي

ضدا فدي الملحدق  )3لردم إ دياء بعدض التعدد الت
رجصص اإل اع ال فسي لالتيب ت ما هد ه ّ
ّ
في الصياغات لاللغة لبيي المقيا

في صد ر ال اائيدة هك نداً هد
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ضدا
 )37فيدية مدا هد ه ّ

خماسي لفق هقيا
في الملحق -2أ) ه ّنعة على رد ة ٍج
ِ

ليكديت  )Likertفيدد أعطدي البدد ل

ه افق بشدة) خمس ع ات لالبد ل ه افق) أ بع ع ات لالبد ل غري هتأكدد) ثدالث ع دات
لالبد ل غري ه افق) ع تر

لالبد ل غري ه افق إطالقاً) ع ة لاحدة.

العينة االستطالعية
رم سحب عر ة عش ائية هك نة ه

 )15طالب لطالية ه الطلية الجيةير ه

اهعدة الجلردل

الد اسدة لثيارادا ل لدك لفدق
ه عر ة الد اسة ادصلية ل لك ه أ ل التّحيق هد صددج أعلات ّ
إ ياءات الصدج لالثيات اآلرية:

 -2صدق االتساق الداخلي
ر د ددم التحي د ددق هد د د ص د دددج المقي د ددا

بحس د دداب هعاه د ددل ا ري د ددا بريسد د د ن

 )Correlationلادل فيدية هد فيد ايت المقيددا

هددع الد دة الاليددة للمقيددا

Pearson

ل لدك مددا هد لاضددا

في اليدلل .)2
الجدول ()2
نتائج هعاهل اال ريدا بريسد ن  )Pearson Correlationلمصدف فة ا ريدا
المقيا
رقم الفقرة

دل فيدية هد فيديات

هع الد ة الالية للمقيا .
معامل ارتباط بيرسون
(ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون
(ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون
(ر)

.1

**0.56

14.

**0.54

26.

**0.59

.2

**0.53

15.

**0.57

27.

**0.68

.3

**0.62

16.

**0.54

28.

**0.59

.4

**0.57

17.

**0.52

29.

**0.53

.5

**0.63

18.

**0.73

30.

**0.58

.6

**0.53

19.

**0.59

31.

**0.57

.7

**0.62

20.

**0.55

32.

**0.66

.8

**0.65

21.

**0.59

33.

**0.63

.9

**0.64

22.

**0.56

34.

**0.56

.10

**0.59

23.

**0.58

35.

**0.54
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معامل ارتباط بيرسون

رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون

رقم الفقرة

(ر)

(ر)

معامل ارتباط بيرسون

رقم الفقرة

(ر)

.11

**0.64

24.

**0.62

36.

**0.51

.12

**0.63

25.

**0.65

37.

**0.67

.13

**0.60
** دالة إحصائي ا عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائي ا عند ()α≥0.05

رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  )2إلى أن ميع قيم هصف فة ا ريا فيديات المقيدا
هع الد ة الاليدة للمقيدا

عالدة إحصدائياً همدا يشدري إلدى قد ة االرسداج الدداخلي لفيديات المقيدا

لهذا بالتالي يعبي ع صدج فييات المقيا
هعا في قيا

في قيا

ها صديغم هد أ دل قياسد

قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير

ه

لأنادا رشدتيك

اهعة الجلرل.

الثبات
قاهددم الياحثددة بحسدداب الثيددات بطيةيددة االرسدداج الددداخلي لبحسدداب هعاعلددة الثيددات يلنيدداخ
ألفا ل ذلك رم حساب الثيات بطيةية التيزئة ال ص ية ل لك ما ه ه ضا في اليدلل .)3
الجدول ()3
هعاهل الثيات لمقيا

قلق اليطالة
عدد

المتغيرات

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

الفقرات

معامل الثبات

معامل االرتباط

37

0.883

0.684

الدرجة الكلية للمقياس

معامل ارتباط سبيرمان
المصحح
0.813

رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  )3أن قيمة هعاهل ثيات يلنياخ ألفا للد ة الالية
للمقيا

انم ردة حرث بلغ هعاهل ثيات يلنياخ ألفا للد ة الالية للمقيا

كذلك رم التحيق ه

)0.883

ثيات ادعاة بحساب الثيات بطيةية التيزئة ال ص ية حرث بلغ هعاهل

ا ريا سبريهان المصحا  .)0.813لهذا يشري إلى أن المقيا
لةعد هؤ اًي على أن المقيا

تمتع بد ة ردة ه الثيات

يمك أن يعطي ال تائج نفساا إ ا ها أعرد رطبيي على العر ة نفساا

لفى ظيلف التطبرق نفساا.
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تصحيح المقياس
رم ر نةع ع دات اإل ابدة علدى فيديات المقيدا

بطيةيددة ليكدديت  Likertالجماسدية حرددث

يحددصل المددستيرب علددى  )5ع ددات ع دددها ييرددب ه افددق بشدددة) ل  )4ع ددات ع دددها ييرددب
ه افق) ل  )3ع ات ع دها ييرب غري هتأكد) لع تان ع دها ييرب غري ه افدق) لع دة
لاحدة ع دها ييرب غري ه افق إطالقاً).
لرددم ريسدديم طد ل السددلم الجماسددي إلددى ثددالث فئددات لمعيفددة ع ددة ه افيددة أف دياع عر ددة الد اسددة علددى
الصالبة ال فسية لد ام لرم حساب فئات المقيا
هدى المقيا

الجماسي ما لي:

= الحد ادعلى للمقيا -الحد ادعنى للمقيا

= 4 = )1-5

عدع الفئات = 3
ط ل الفئة = هدى المقيا

÷ عدع الفئات

= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضافة طد ل الفئدة  )1.33للحدد ادعندى لادل فئدة نحصدل علدى فئدات المت سدطات الحسدابية مدا
ه ه ضا في اليدلل :)4
الجدول ()4
فئات المت سطات الحسابية لتحد د ع ة الم افية على هقيا
الجيةير

ه

قلدق اليطالدة لددى عر دة هد الطليدة

اهعة الجلرل
قلق البطالة

فئات المتوسط الحسابي

الموافقة

 2.33فأقل

ه جفضة

3.67-2.34

هت سطة

 3.68فأعلى

هيرفعة
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ثاني ا :مقياس مستوى الطموح
وصف المقياس
قاهم الياحثة بتط ةي هقيا

هست ى الطم ح ل لدك بدالي ع إلدى الد اسدات السدابية ه ادا :ع اسدة

الطالفحة لالفيياء  )2015لع اسة الزبري لع ا  )2017لرا ن المقيا
ه

فدي صد ر ادلليدة

 )30فيية ما ه ه ضا في الملحق -2ب).

صدق المقياس
 -1صدق المحكمين
صد ددج الظد دداهي ّت عد دديض المقيد ددا
للتحّيد دق هد د ال ّ

علد ددى " "9هد د المحكمد ددر التيبد د ةر فد ددي

ضدا فدي الملحدق  )3ل لددك لتحد دد هددى لضد ح
صدص اإل داع ال فسدي لالتيبد ت مدا هد ه ّ
رج ّ
الفي ديات لعق ددة الص ددياغة اللغ ة ددة لانتمائا ددا للمقي ددا

لطل ددب ه د ام إب ددداء أي ددة هالحظ ددات حد د ل

الفييات بالحذف أل التعد ل أل الم افية على صحتاا لردم ادخدذ بالمالحظدات التدي ارفدق علرادا
المحكمددر

لحددذفم  )3فيديات ليصدديا المقيددا

فددي صد ر ال اائيددة هك نداً هد

ضا في الملحق -2ب) لرم إعطاء ل فيية لنن هتد ج حسدب هقيدا
ه ه ّ

 )27فيدية مددا
ليكديت )Likert

الجماسي فيد أعطي البد ل ه افق بشدة) خمس ع ات لالبد ل ه افق) أ بع ع ات لالبدد ل
غرددي هتأكددد) ثددالث ع ددات لالبددد ل غرددي ه افددق) ع تددر

لالبددد ل غرددي ه افددق بشدددة) ع ددة

لاحدة.
 -2صدق االتساق الداخلي
رددم التحيددق ه د صدددج المقيددا
لفييات المقيا

بحسدداب هعاهددل اال ريددا بريس د ن )Pearson Correlation

هع الد ة الالية للمقيا

ل لك ما ه لاضا في اليدلل .)5
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الجدول ()5
نتائج هعاهل اال ريدا بريسد ن  )Pearson Correlationلمصدف فة ا ريدا
المقيا
رقم الفقرة

دل فيدية هد فيديات

هع الد ة الالية للمقيا .
معامل ارتباط بيرسون
(ر)

رقم الفقرة

معامل ارتباط بيرسون
(ر)

معامل ارتباط بيرسون

رقم الفقرة

(ر)

.1

**0.56

10.

**0.60

19.

**0.71

.2

**0.53

11.

**0.68

20.

**0.65

.3

**0.64

12.

**0.75

21.

**0.55

.4

**0.57

13.

**0.73

22.

**0.57

.5

**0.59

14.

**0.65

23.

**0.59

.6

**0.64

15.

**0.63

24.

**0.68

.7

**0.57

16.

**0.65

25.

**0.64

.8

**0.66

17.

**0.63

26.

**0.68

.9

**0.62

18.

**0.61

27.

**0.71

** دالة إحصائي ا عند ( * ،)α≤0.01دالة إحصائي ا عند ()α≤0.05

رشددري البيانددات ال د ا عة فددي اليدددلل  )5إلددى أن ميددع قدديم هصددف فة ا ريددا
المقيا

هع الد دة الاليدة للمقيدا

لأناا رشتيك هعا في قيا

ددل في دية ه د في ديات

عالدة إحصدائياً همدا يشدري إلدى قد ة االرسداج الدداخلي لفيديات

هست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير

ه

اهعة الجلرل.

الثبات
قاهددم الياحثددة بحسدداب الثيددات بطيةيددة االرسدداج الددداخلي لبحسدداب هعاعلددة الثيددات يلنيدداخ ألفددا
ل ذلك رم حساب الثيات بطيةية التيزئة ال ص ية ل لك ما ه ه ضا في اليدلل .)6
الجدول ()6
هعاهل الثيات لمقيا
المقياس
الد ة الالية للمقيا

هست ى الطم ح
عدد الفقرات
27

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

معامل االرتباط

معامل سبيرمان براون المصحح

0.844

0.789

0.882
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رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  )6أن قيمة هعاهل ثيات يلنياخ ألفا للد ة الالية
للمقيا

انم ردة حرث بلغ هعاهل ثيات يلنياخ ألفا للد ة الالية للمقيا

كذلك رم التحيق ه

)0.844

ثيات ادعاة بحساب الثيات بطيةية التيزئة ال ص ية حرث بلغ هعاهل

ا ريا سبريهان المصحا  .)0.882لهذا يشري إلى أن المقيا
لةعد هؤ اًي على أن المقيا

تمتع بد ة عالية ه الثيات

يمك أن يعطي ال تائج نفساا إ ا ها أعرد رطبيي على العر ة نفساا

لفى ظيلف التطبرق نفساا.

تصحيح المقياس
رم ر نةع ع ات اإل ابة علدى فيديات الميدا يس بطيةيددة ليكدديت  Likertالجماسدية حرددث يحددصل
المدستيرب علدى  )5ع ات ع دها ييردب ه افق بشددة) ل  )4ع دات ع ددها ييردب ه افدق)
ل  )3ع ددات ع دددها ييرددب غرددي هتأكددد) لع تددان ع دددها ييرددب غرددي ه افددق) لع ددة لاحدددة
ع دها ييرب غري ه افق بشدة).
لرددم ريسدديم طد ل السددلم الجماسدي إلددى ثددالث فئددات لمعيفددة ع ددة ه افيددة أف دياع عر ددة الد اسددة علددى
هست ى الطم ح لد ام لرم حساب فئات المقيا
هدى المقيا

الجماسي ما لي:

= الحد ادعلى للمقيا -الحد ادعنى للمقيا

= 4 = )1-5

عدع الفئات = 3
ط ل الفئة = هدى المقيا

÷ عدع الفئات

= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضافة طد ل الفئدة  )1.33للحدد ادعندى لادل فئدة نحصدل علدى فئدات المت سدطات الحسدابية مدا
ه ه ضا في اليدلل :)7
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الجدول ()7
فئددات المت سددطات الحسددابية لتحد ددد ع ددة الم افيددة علددى هسددت ى الطم د ح لدددى عر ددة ه د الطليددة
الجيةير

ه

اهعة الجلرل
مستوى الطموح

فئات المتوسط الحسابي

الموافقة

 2.33فأقل

ه جفضة

3.67-2.34

هت سطة

 3.68فأعلى

هيرفعة

متغيرات الدراسة
المتغريات المستيلة:
• الي س ن ع الالية هست ى الدخل ادسيت المعدل التياكمي في الياهعة.
المتغريات التابعة:
قلق اليطالة.
• هست ى الطم ح.

إجراءات الدراسة
 رددم الي د ع إلددى ادعب ال فسددي المد ديريط بمتغر ديات الد اسددة الددذت سدداعد الياحثددة علددى را د ةخل ية علمية لم ض ع الد اسة.
 رددم الي د ع إلددى بعددض الد اسددات لادبحدداث المحليددة لالعيبيددة لالعالميددة ات العالقددة بمتغر دياتالد اسة لالستفاعة ه اا في ب اء هيا يس الد اسة.
 قاهم الياحثة بتيارز الميا يس التي استجدهتاا ليمع البيانات ه أفياع عر ة الد اسة. -رم ر نةع الميا يس إلاتيلنياً ع طيةدق

دل فد

ك لنا.
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 )google formsل لدك بسدبب ائحدة

 رم استقيال اليعلع ه أفياع عر ة الد اسة لقد بلغم اليعلع  )567ثم رم فينها لرب ةباا هدأ ل إ ياء المعاليات اإلحصائية الالنهة.

األساليب اإلحصائية
اعتمدت الياحثة في رحلرل بيانات ع استاا بعد رطبرق الميا يس على أفياع عر ة الد اسة حزهة
البياهج االحصائية للعل

اال تماعية

)SPSS: Statistical Package for Social Sciences, Version (26

لرم استجدا االختيا ات اإلحصائية التالية:
• المت سطات الحسابية االنحيافات المعيا ةة.
• اختيا

يلنياخ ألفا لمعيفة ثيات فييات االستيانة.

• هعاهل اال ريا بريس ن  )Pearson Correlationلمعيفة صدج فييات االستيانة.
• اختيا

ت)  )Independent samples T-Testلمعيفة الفيلج بر هت سطات عر تر

هستيلتر .
• اختيا

رحلرل التيا

ادحاعت  )One-Way Analysis of Varianceللميا نة بر

المت سطات أل الت صل إلى ق اي
• اختيا

يي

تعلق ب

ع أل عد ل ع فيلج بر المت سطات.

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية إليياع هصد الفيلج.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
رضم هذا الفصل رحلرالً إحصائياً للبيانات ال ارية ع الد اسة ل لك ه أ ل اإل ابة
ع أسئلة الد اسة لفحص فيضياراا.
نتــائج س ـؤال الدراســة األول :مــا مســتوى قلــق البطالــة لــدى عينــة مــن الطلبــة الخــريجين مــن
جامعة الخليل من وجهة نظرهم؟
لإل ابد ددة عد د السد دؤال ادلل رد ددم حسد دداب المت سد ددطات الحسد ددابية لاالنح ايفد ددات المعيا ةد ددة لادلنان
ال سبية لمست ى قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل ه ل اة نظيهم.

ل لك ما ه ه ضا في اليدلل .)8
الجدول ()8
المت سطات الحسابية لاالنحيافات المعيا ةة لادلنان ال سدبية لمسدت ى قلدق اليطالدة لددى عر دة هد
الطلية الجيةير
رقم
الفقرة
 18
7
 21
 10
 13
 24
 22
 17
 12
 16
4
8
 27
 25
 19
 23
 15
 33
 14

ه

اهعة الجلرل ه ل اة نظيهم هيرية ر انلياً

درجة
المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي الموافقة
  88.6مرتفعة 
0.79
4.43
  87.8مرتفعة 
0.83
4.39
  87.6مرتفعة 
0.82
4.38
  87.0مرتفعة 
0.78
4.35
  87.0مرتفعة 
0.84
4.35
  85.6مرتفعة 
0.84
4.28
  85.4مرتفعة
0.88
4.27
  85.0مرتفعة
0.85
4.25
  84.8مرتفعة 
0.82
4.24
  83.8مرتفعة 
0.82
4.19
  83.4مرتفعة 
1.03
4.17
  83.0مرتفعة 
0.92
4.15
  82.6مرتفعة 
0.90
4.13
  82.2مرتفعة 
1.01
4.11
  82.2مرتفعة 
0.89
4.11
  82.0مرتفعة 
0.96
4.10
  82.0مرتفعة 
0.99
4.10
  81.4مرتفعة 
0.97
4.07
  81.4مرتفعة 
0.85
4.07
الدرجة الكلية لقلق البطالة

رقم
الفقرة
9
 11
 35
6
 36
 20
 31
 34
 26
 37
 28
3
2
 32
 29
1
5
 30

المتوسط
الحسابي
 4.06
 4.04
 4.02
 3.95
 3.95
 3.93
 3.87
 3.87
 3.80
 3.78
 3.77
 3.75
 3.74
 3.72
 3.71
 3.63
 3.48
 3.47
4.02
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االنحراف
المعياري
 0.85
 0.88
 0.92
 0.86
 0.94
 0.84
 1.05
 0.86
 0.92
 1.00
 1.05
 0.93
 0.87
 1.10
 1.15
 1.02
 1.11
 1.02

0.92

الوزن
النسبي
 81.2
 80.8
 80.4
 79.0
 79.0
 78.6
 77.4
 77.4
 76.0
 75.6
 75.4
 75.0
 74.8
 74.4
 74.2
 72.6
 69.6
 69.4

درجة
الموافقة
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
مرتفعة 
متوسطة 
متوسطة 
متوسطة 

80.4

مرتفعة

رشددري البيانددات الد ا عة فددي اليدددلل  )8أن هسددت ى قلددق اليطالددة لدددى عر ددة هد الطليددة الجديةير
هد

اهعددة الجلرددل ددان هيرفع داً إ بلددغ المت سددط الحسددابي للد ددة الاليددة ليلددق اليطالددة )4.02

لنسية هئ ةة .)80.4%
لةتضا ه اليدلل  )8أن الفييات  )7 18حصلم علدى أعلدى ع دة ه افيدة بال سدية لمسدت ى
قلق اليطالة لددى عر دة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة الجلردل التدي نصداا :أريداعل اآل اء هدع

نهالئي ه نفس ن ع الالية لأ عي بعد االهان ع دها أفاي في هستيبلي.
في حر أن الفييات  :)5 30حصلم على أقل ع ة ه افية بال سية لمسدت ى قلدق اليطالدة لددى
عر ددة هد الطليددة الجديةير

هد

اهعددة الجلرددل التددي نصدداا :أر قددع صددع بة فددي الحصد ل علدى

عمل اسب اختصاصي الد اسي ،و تاب ي ع

االنضما إلى العاطلر ع العمل.

السؤال الثاني :هل توجد فروق بين متوسطات درجات الطلبة الخريجين من جامعة الخليل على
مقيــاس قلــق البطالــة تبعــ ا لمتغيــرات (الجــنس ،نــوع الكليــة ،مســتوى الــدخل األســري ،المعــدل
التراكمي في الجامعة)؟
حرث انبثق ع ادسئلة الفيعية ه
ُ

 )4-1على الّح اآلري:

السـؤال الفرعــي األول :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة الخــريجين مــن جامعــة
الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير الجنس.
لإل ابة ع السؤال الفيعي ادلل استجد اختيا

ت) للعر ات المستيلة Independent-

 )Sample t-testإليياع الفيلج بر هت سطات ع ات الطلية الجيةير ه
على هقيا

قلق اليطالة رعزى لمتغري الي س.
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اهعة الجلرل

الجدول ()9
نتائج اختيا

ت)  )Independent- Sample t-testللتعيف إلى الفيلج بر هت سطات
اهعة الجلرل على هقيا

ع ات الطلية الجيةير ه

قلق اليطالة رعزى لمتغردي اليد س ن =

.)567
المتغير
قلق اليطالة

المتوسط

االنحراف

ي

172

4.24

0.32

أنثى

395

3.92

0.40

الجنس

العدد

الحسابي

الم ياري

قيمة ت

المحسوبة
**9.252

الداللة اإلحصائية
0.000

* دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

** دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.01درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  )9إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 ) ≤ 0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق

اليطالة رعزى لمتغري الي س حرث بلغم قيمة ت) المحس بة للد ة الالية ليلق اليطالة
 )9.252لهي أكبي ه قيمة ت) اليدللية  )1.96ع د هست ى عاللة  .)0.05ل انم
الفيلج في ع ات قلق اليطالة لصالا الذ

بمت سط حسابي بلغ  )4.24هيابل )3.92

لإلناث.
السـؤال الفرعــي الثــاني :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة الخــريجين مــن جامعــة
الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير نوع الكلية.
لإل ابة ع السؤال الفيعي الثداني حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات
الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق اليطالة رعزى لمتغري ن ع الاليدة ل لدك مدا

ه ه ضا في اليدلل :)10
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الجدول ()10
نتددائج اختيددا

ت)  )Independent- Sample t-testللتعدديف إلددى الفدديلج بددر هت سددطات

ع ددات الطليددة الجديةير هد

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

قلددق اليطالددة رعددزى لمتغرددي ند ع الاليددة

ن=.)567
المتغير
قلق اليطالة

المتوسط

االنحراف
0.43
0.37

نوع الكلية

العدد

كليات علمية

204

3.89

كليات إنسانية

363

4.09

الحسابي

الم ياري

قيمة ت

المحسوبة
**5.917

الداللة اإلحصائية
0.000

* دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

** دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.01درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  )10إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 ) ≤ 0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق

اليطالة رعزى لمتغري ن ع الالية حرث بلغم قيمة ت) المحس بة للد ة الالية ليلق اليطالة
 )5.917لهي أكبي ه قيمة ت) اليدللية  )1.96ع د هست ى عاللة  .)0.05ل انم
الفيلج في ع ات قلق اليطالة لصالا الاليات اإلنسانية بمت سط حسابي بلغ  )4.09هيابل
 )3.89للاليات العلمية.
السـؤال الفرعــي الثالــث :هـل توجــد فــروق بـين متوســطات درجــات الطلبـة الخــريجين مــن جامعــة
الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري.
لإل ابة ع السؤال الفيعي الثالث حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات
الطلي ددة الجد ديةير هد د

اهع ددة الجلر ددل عل ددى هقي ددا

ادسيت ل لك ما ه ه ضا في اليدلل :)11
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قل ددق اليطال ددة رع ددزى لمتغر ددي هس ددت ى ال دددخل

الجدول ()11
دابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات الطليدة الجديةير هد
بر ادعداع لالمت ّسدطات الحس ّ
الجلرل على هقيا قلق اليطالة رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت
المتغير

مستوى الدخل األسري

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف الم ياري

أقل ه  1500يكل

95

4.33

0.37

)3000-1500

280

3.99

0.38

أكثي ه  3000يكل

192

3.90

0.39

المجموع

567

4.02

0.41

ه

قلق البطالة

اهعدة

دابية ل د دد ات الطليد ددة
تضد ددا ه د د اليد دددلل  )11ل د د ع فد دديلج ظاهيةد ددة بد ددر المت ّس د دطات الحسد د ّ
الج ديةير ه د

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

قلددق اليطالددة رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل ادسدديت.

لللتحيق ه عاللة الفيلج استجد اختيا رحلرل التّيدا

ادحداعت )One Way Anova

مدا

ه ه ضا في اليدلل :)12
الجدول ()12
نتائج اختيا رحلرل التّيا
ع ات الطلية الجيةير ه

ادحاعت  )One Way Anovaللتعيف إلى الفيلج بر هت ّسطات
اهعة الجلرل على هقيا

قلق اليطالة رعزى لمتغري هست ى الدخل

ادسيت ن= )567
المتغير

قلق اليطالة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بر الميم عات

12.288

2

6.144

عاخل الميم عات

81.547

564

0.145

الميم ع

93.835

566

مصدر التباين

**42.494

0.000

* دالّة إحصائيّا عند مستوى داللة ( ** ،)0.05دالّة إحصائيّا عند مستوى داللة ()0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في دلل  )12إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 )α≤0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق اليطالة

اإلحصائية للد ة لمقيا
الداللة
رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت حرث انم قيمة ّ
ّ
إحصائياً.
الداللة  )0.05لعاّلة
اليطالة  )0.000لهي أصغي ه هست ى ّ
ّ
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قلق

لإليياع هصد الفيلج استجد اختيا

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية لاليدلل

يي

 )13ضا لك.
الجدول ()13
 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر هت سدطات ع دات الطليدة

نتائج اختيا

يي

الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

المتغير

قلق اليطالة رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت
المتوسط

المقارنات

قلق البطالة

الحسابي

أقل ه  1500يكل

4.33

)3000-1500

3.99

أكثي ه  3000يكل

3.90

ه

* الفيج في المت سطات عال إحصائياً ع د هست ى )0.05

من ()3000-1500

أكثر من  3000شيكل

*0.34

*0.43
*0.09

تضا ه اليدلل  )13أن الفيلج في ع ات الطلية الجيةير ه

قلق اليطالة رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت
لددد ام أقددل ه د  1500دديكل) ه د
 )3000-1500لأكث ددي هد د

انم بر الطليدة الدذ

اددة لبددر الطليددة الددذ

 3000دديكل) هد د

ه

 )3000يكل ه
يكل الذ

اة لبر الطلية الذ

اة أخيى لصالا الذ

هسدت ى الددخل ادسديت

هسددت ى الدددخل ادسدديت لددد ام ه د

ا ددة أخ دديى لص ددالا ال ددذ

ادسديت لدد ام أقدل هد  1500دديكل) لظاديت فديلج بدر الددذ
 )3000-1500يكل ه

اهعة الجلرل على هقيا

هسدت ى الددخل ادسديت لددد ام

هست ى الدخل ادسيت لدد ام أكثدي هد

هست ى الدخل ادسيت لد ام ه

ان قلق اليطالة لد ام أعلى.
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هس ددت ى ال دددخل

)3000-1500

السـؤال الفرعــي الرابــع :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة الخــريجين مــن جامعــة
الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير المعدل التراكمي في الجامعة.
لإل ابة عد السدؤال الفيعدي ال ايبدع حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات
الطلية الجيةير ه

قلدق اليطالدة رعدزى لمتغردي المعددل التياكمدي فدي

اهعة الجلرل على هقيدا

الياهعة ل لك ما ه ه ضا في اليدلل :)14
الجدول ()14
دابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات الطليدة الجديةير هد
بر ادعداع لالمت ّسدطات الحس ّ
الجلرل على هقيا قلق اليطالة رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة
المعدل التراكمي في

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف الم ياري

ه

)69-65

70

4.24

0.34

ه

)79-70

238

4.00

0.36

ه

)89-80

218

4.00

0.43

 90فما ف ج

41

3.82

0.51

المجموع

567

4.02

0.41

الجامعة

قلق البطالة

اهعدة

دابية ل د دد ات الطليد ددة
تضد ددا ه د د اليد دددلل  )14ل د د ع فد دديلج ظاهيةد ددة بد ددر المت ّس د دطات الحسد د ّ
الجد ديةير هد د

اهع ددة الجلر ددل عل ددى هقي ددا

قل ددق اليطال ددة رع ددزى لمتغر ددي المع دددل التياكم ددي ف ددي

الياهعددة .لللتحيددق هد عاللددة الفدديلج اسددتجد اختيددا رحلرددل التّيددا
)Anova

ادحدداعت

One Way

ما ه ه ضا في اليدلل :)15

الجدول ()15
نتائج اختيا رحلرل التّيا

ادحاعت  )One Way Anovaللتعيف إلى الفيلج بر هت ّسطات

ع ددات الطلي ددة الج ديةير هد د

اهع ددة الجلر ددل عل ددى هقي ددا

قل ددق اليطال ددة رع ددزى لمتغر ددي المع دددل

التياكمي في الياهعة ن= )567
المتغير

مصدر التباين

درجات

مجموع

الحرية

المربعات
58

متوسط

المربعات

قيمة ف

المحسوبة

الداللة

اإلحصائية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بر الميم عات

5.304

3

1.768

عاخل الميم عات

88.532

563

0.157

الميم ع

93.835
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مصدر التباين

المتغير

قلق اليطالة

مجموع

قيمة ف

المربعات

الداللة

اإلحصائية

المحسوبة

0.000

**11.243

*دالّةإحصائ ّياًعندمستوىداللة (**،)0.05دالّةإحصائ ّياًعندمستوىداللة( ) 0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في دلل  )15إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 )α≤0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق اليطالة

اإلحصائية للد ة لمقيا
الداللة
رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة حرث انم قيمة ّ
ّ
إحصائياً.
الداللة  )0.05لعاّلة
قلق اليطالة  )0.000لهي أصغي ه هست ى ّ
ّ
لإليياع هصد الفيلج استجد اختيا

يي

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية لاليدلل

 )16ضا لك.
الجدول ()16
 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر هت سدطات ع دات الطليدة

نتائج اختيا

يي

الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا
المتوسط
المقارنات
الحسابي
ه 4.24  )69-65

المتغير

قلق البطالة

ه

 )79-70

4.00

ه

 )89-80

4.00

 90فما ف ج 

قلق اليطالة رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة
من ()79-70

من ()89-80

 90فما فوق

*0.24

*0.24

*0.42

3.82





* الفيج في المت سطات عال إحصائياً ع د هست ى )0.05

تضا ه اليدلل  )16أن الفيلج في ع ات الطلية الجيةير ه

قلق اليطالة رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة
في الياهعة ه
 )79له د
الياهعة ه

 )69-65ه

اة لبر الطلية الذ

 )89-80ل  90فم ددا ف د ج ه د
 )69-65الذ

اهعة الجلرل على هقيا

انم بر الطلية الذ

هعددلام التياكمدي

هعدلام التياكمي في الياهعة هد

ا ددة أخ دديى لص ددالا ال ددذ

ان قلق اليطالة لد ام أعلى.
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-70

هع دددلام التياكم ددي ف ددي

السؤال الثالث :ما مستوى الطمـوح لـدى عينـة مـن الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة الخليـل مـن
وجهة نظرهم؟
لإل اب ددة عد د السد دؤال الثال ددث ر ددم حس دداب المت س ددطات الحس ددابية لاالنح ايف ددات المعيا ة ددة لادلنان
ال سبية لمسدت ى الطمد ح لددى عر دة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة الجلردل هد ل ادة نظديهم.

ل لك ما ه ه ضا في اليدلل .)17
الجدول ()17
المت س ددطات الحس ددابية لاالنح ايف ددات المعيا ة ددة لادلنان ال س ددبية لمس ددت ى الطمد د ح لد ددى عر ددة هد د
الطلية الجيةير

ه

اهعة الجلرل ه ل اة نظيهم هيرية ر انلياً

الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوزن

النسبي

الموافقة

6

3.60

1.23

72.0

هت سطة

3

13

3.50

1.21

70.0

هت سطة

19

3.12

24

3.50

1.22

70.0

هت سطة

2

3.07

1.13

9

3.44

1.25

68.8

هت سطة

11

3.05

1.18

61.0

12

3.44

1.19

68.8

هت سطة

16

2.99

1.14

59.8

هت سطة

14

3.42

1.21

68.4

هت سطة

5

2.97

1.09

59.4

هت سطة

26

3.39

1.22

67.8

هت سطة

17

2.91

1.08

58.2

هت سطة

8

3.39

1.24

67.8

هت سطة

4

2.84

1.04

56.8

هت سطة

10

3.39

1.22

67.8

هت سطة

20

2.83

1.05

56.6

هت سطة

15

3.35

1.20

67.0

هت سطة

25

2.79

1.05

55.8

هت سطة

21

3.29

1.21

65.8

هت سطة

1

2.75

1.05

55.0

هت سطة

18

3.27

1.15

65.4

هت سطة

7

2.75

1.01

55.0

هت سطة

22

3.22

1.22

64.4

هت سطة

23

2.69

1.00

53.8

هت سطة

27

3.20

1.16

64.0

هت سطة

رقم

الم ياري

درجة

الفقرة

المتوسط

الحسابي

اال نحراف

الوزن

النسبي

الموافقة

3.16

1.22

63.2

هت سطة

1.14

62.4

هت سطة

61.4

هت سطة
هت سطة

رقم

الدرجة الكلية لمستوى الطموح

3.16

الم ياري

1.15

63.2

درجة

متوسطة

رشري البيانات ال ا عة في اليدلل  )17أن هست ى الطم ح لدى عر ة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة الجلردل هد ل ادة نظدديهم دان هت سددطاً إ بلدغ المت سددط الحسدابي للد ددة الاليدة لمسددت ى
الطم ح  )3.16لنسية هئ ةة .)63.2%
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لةتضد ددا ه د د اليد دددلل  )17أن الفي د ديات  )13 6حصد ددلم علد ددى أعلد ددى ع د ددة ه افيد ددة بال سد ددية
لمسددت ى الطم د ح لدددى عر ددة ه د الطليددة الج ديةير

هد

اهع دة الجلرددل ه د ل اددة نظدديهم التددي

نصدداا :لدددت هةددة لاضددحة ح د ل طم حدداري الما يددة المسددتيبلية لأرطلددع إلددى المسددتيبل بكددل ثيددة
لاقتدا .
فددي حددر أن الفي ديات  :)7 23حصددلم علددى أقددل ع ددة ه افيددة بال سددية لمسددت ى الطم د ح لدددى
عر ددة ه د الطليددة الج ديةير

هد

اهعددة الجلرددل ه د ل اددة نظدديهم التددي نصدداا :أ ددعي باليددأ

ع دددها ال تحي ددق ال يدداح بالمس ددت ى المطل د ب ،ول دددت طم د ح دن أحي ددق ال يدداح ف ددي ددل أه دددافي
ال ظي ية في الحياة.
السؤال الرابع :هل توجد فروق بين متوسطات درجات الطلبة الخريجين من جامعة الخليـل علـى
مقيـاس مسـتوى الطمـوح تبعـا لمتغيـرات (الجـنس ،نـوع الكليـة ،مسـتوى الـدخل األسـري ،المعــدل
التراكمي في الجامعة)؟
حرث انبثق ع ادسئلة الفيعية ه
ُ

 )8-5على الّح اآلري:

السؤال الفرعي الخامس :هل توجد فروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة
الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس.
لإل ابة ع السؤال الفيعي الجاهس استجد اختيا

ت) للعر ات المستيلة Independent-

 )Sample t-testإليياع الفيلج بر هت سطات ع ات الطلية الجيةير ه
على هقيا

هست ى الطم ح رعزى لمتغري الي س.

61

اهعة الجلرل

الجدول ()18
نتددائج اختيددا

ت)  )Independent- Sample t-testللتعدديف إلددى الفدديلج بددر هت سددطات
اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

ع ددات الطليددة الجديةير هد

هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي اليد س

ن = .)567
المتغير
مستوى الطموح

المتوسط

االنحراف

ي

172

3.09

0.48

أنثى

395

3.19

0.52

العدد

الجنس

الحسابي

الم ياري

قيمة ت

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

*2.166

0.031

* دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05
** دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.01درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

الداللدة
رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  )18إلى ل ع فديلج ات عاللدة إحصدائية ع دد هسدت ى ّ
اهعدة الجلردل علدى هقيدا

 ) ≤ 0.05بدر هت ّسدطات ع دات الطليدة الجديةير هد

هسدت ى

الطمد ح رعددزى لمتغرددي اليد س حرددث بلغددم قيمددة ت) المحسد بة للد ددة الاليددة لمسددت ى الطمد ح
 )2.166له ددي أكب ددي هد د قيم ددة ت) اليدلليد دة  )1.96ع ددد هس ددت ى عالل ددة  .)0.05ل ان ددم
الفيلج في ع ات هست ى الطم ح لصالا اإلنداث بمت سدط حسدابي بلدغ  )3.19هيابدل )3.09
للذ

.

السؤال الفرعي السادس :هل توجد فروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة
الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير نوع الكلية.
لإل ابد ددة ع د د الس د دؤال الفيعد ددي السد دداع
ل دد ات الطلي ددة الج ديةير ه د

حسد ددبم المت سد ددطات الحسد ددابية لاالنح ايفد ددات المعيا ةد ددة

اهع ددة الجلر ددل علددى هقي ددا

الالية ل لك ما ه ه ضا في اليدلل :)19
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هس ددت ى الطم د ح رع ددزى لمتغر ددي ن د ع

الجدول ()19
نتددائج اختيددا

ت)  )Independent- Sample t-testللتعدديف إلددى الفدديلج بددر هت سددطات

ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى الطم ح رعزى لمتغري ن ع الاليدة

ن = .)567
المتغير
مستوى الطموح

المتوسط

االنحراف
0.51
0.51

نوع الكلية

العدد

كليات علمية

204

3.18

كليات إنسانية

363

3.15

الحسابي

الم ياري

قيمة ت

المحسوبة
0.631

الداللة اإلحصائية
0.528

* دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05
** دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( ،)0.01درجات الحرية =  /565قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دال لة (2.58 = )0.05

رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  )19إلى عد ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى
الداللة  ) ≤ 0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه
ّ

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى الطم ح رعزى لمتغري ن ع الالية حرث بلغم قيمة ت) المحس بة للد ة الالية لمست ى
الطم ح  )0.631لهي أصغي ه قيمة ت) اليدللية  )1.96ع د هست ى عاللة )0.05
لغري عالة إحصائياً.
السؤال الفرعي السـابع :هـل توجـد فـروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة
الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري.
لإل ابة ع السؤال الفيعي السابع حسبم المت سدطات الحسدابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات
الطليددة الج ديةير ه د

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

ادسيت ل لك ما ه ه ضا في اليدلل :)20
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هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل

الجدول ()20
دابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات الطليدة الجديةير هد
بر ادعداع لالمت ّسدطات الحس ّ
الجلرل على هقيا هست ى الطم ح رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت
المتغير

مستوى الطموح

اهعدة

مستوى الدخل األسري

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف الم ياري

أقل ه  1500يكل

95

3.10

0.55

)3000-1500

280

3.09

0.52

أكثي ه  3000يكل

192

3.30

0.46

المجموع

567

3.16

0.51

ه

دابية ل د دد ات الطليد ددة
تضد ددا ه د د اليد دددلل  )20ل د د ع فد دديلج ظاهيةد ددة بد ددر المت ّس د دطات الحسد د ّ
الجيةير ه

اهعة الجلرل علدى هقيدا

هسدت ى الطمد ح رعدزى لمتغردي هسدت ى الددخل ادسديت.

لللتحيق ه عاللة الفيلج استجد اختيا رحلرل التّيدا

مدا

ادحداعت )One Way Anova

ه ه ضا في اليدلل :)21
الجدول ()21
نتائج اختيا رحلرل التّيا

ادحاعت  )One Way Anovaللتعيف إلى الفيلج بر هت ّسطات

ع ددات الطليددة الجديةير هد

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي هسددت ى

الدخل ادسيت ن= )567
المتغير
مستوى الطموح

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بر الميم عات

5.283

2

2.642

عاخل الميم عات

143.710

564

0.255

الميم ع

148.993

566

مصدر التباين

**10.367

0.000

* دالّة إحصائيّا عند مستوى داللة ( ** ،)0.05دالّة إحصائيّا عند مستوى داللة ()0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في دلل  )21إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 )α≤0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى

اإلحصائية للد ة لمقيا
الداللة
الطم ح رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت حرث انم قيمة ّ
ّ
إحصائياً.
الداللة  )0.05لعاّلة
هست ى الطم ح  )0.028لهي أصغي ه هست ى ّ
ّ
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لإليياع هصد الفيلج استجد اختيا

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية لاليدلل

يي

 )22ضا لك.
الجدول ()22
 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر هت سدطات ع دات الطليدة

نتائج اختيا

يي

الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

المتوسط

من (-1500

أقل ه  1500يكل

3.10

0.01

)3000-1500

3.09

أكثي ه  3000يكل

3.30

المتغير
مستوى الطموح

هست ى الطم ح رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت

المقارنات

ه

الحسابي

* الفيج في المت سطات عال إحصائياً ع د هست ى )0.05

)3000

*0.20
*0.21

تضا ه اليدلل  )22أن الفيلج في ع ات الطلية الجيةير ه

هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل ادسدديت

الدخل ادسيت لد ام أكثي ه

 3000يكل) ه

 3000يكل) يكل الذ

اهعة الجلرل على هقيا

انددم بددر الطليددة الددذ

ادس دديت ل ددد ام أق ددل هد د  1500دديكل) ل هد د  )3000-1500هد د
هست ى الدخل ادسيت لد ام ه أكثي ه

أكثر من  3000شيكل

هس دت ى الدددخل

ا ددة لب ددر الطلي ددة ال ددذ

اة أخيى لصالا الذ

هست ى

ان هست ى الطم ح لد ام أعلى.

السـؤال الفرعـي الثـامن :هـل توجـد فـروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة
الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير المعدل التراكمي في الجامعة.
لإل ابة ع السؤال الفيعي الثاه
الطلية الجيةير ه

حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات
هسدت ى الطمد ح رعدزى لمتغردي المعددل التياكمدي

اهعة الجلردل علدى هقيدا

في الياهعة ل لك ما ه ه ضا في اليدلل :)23
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الجدول ()23
دابية لاالنح ايفدات المعيا ةدة لدد ات الطليدة الجديةير هد
بر ادعداع لالمت ّسدطات الحس ّ
الجلرل على هقيا هست ى الطم ح رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة
المعدل التراكمي في

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف الم ياري

ه

)69-65

70

3.04

0.49

ه

)79-70

238

3.10

0.50

ه

)89-80

218

3.20

0.53

 90فما ف ج

41

3.55

0.29

المجموع

567

3.16

0.51

الجامعة

مستوى الطموح

اهعدة

دابية ل د دد ات الطليد ددة
تضد ددا ه د د اليد دددلل  )23ل د د ع فد دديلج ظاهيةد ددة بد ددر المت ّس د دطات الحسد د ّ
اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

الج ديةير ه د

هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغرددي المعدددل التياكمددي فددي

الياهعددة .لللتحيددق هد عاللددة الفدديلج اسددتجد اختيددا رحلرددل التّيددا
)Anova

ادحدداعت

One Way

ما ه ه ضا في اليدلل :)24

الجدول ()24
نتائج اختيا رحلرل التّيا

ادحاعت  )One Way Anovaللتعيف إلى الفيلج بر هت ّسطات

ع ددات الطليددة الجديةير هد

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

هسددت ى الطمد ح رعددزى لمتغرددي المعدددل

التياكمي في الياهعة ن= )567
المتغير
مستوى الطموح

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بر الميم عات

8.336

3

2.779

عاخل الميم عات

140.657

563

0.250

الميم ع

148.993

566

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
**11.122

الداللة

اإلحصائية
0.000

* دالّة إحصائ ّيا عند مستوى داللة ( ** ،)0.05دالّة إحصائ ّيا عند مستوى داللة ()0.01

الداللة
رشري ال تائج ال ا عة في دلل  )24إلى ل ع فيلج ات عاللة إحصائية ع د هست ى ّ
 )α≤0.05بر هت ّسطات ع ات الطلية الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى

اإلحصائية للد ة
الداللة
الطم ح رعزى لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة حرث انم قيمة ّ
ّ
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إحصائياً.
الداللة  )0.05لعاّلة
هست ى الطم ح  )0.000لهي أصغي ه هست ى ّ
ّ

لمقيا

لإليياع هصد الفيلج استجد اختيا

يي

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية لاليدلل

 )25ضا لك.
الجدول ()25
نتائج اختيا

 )Scheffeللميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر هت سدطات ع دات الطليدة

يي

الج ديةير ه د

هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغرددي المعدددل التياكمددي فددي

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

الياهعة
المتغير

مستوى

الطموح

المقارنات

المتوسط

الحسابي

ه

)69-65

3.04

ه

)79-70

3.10

ه

)89-80

3.20

 90فما ف ج

من ()79-70

من ()89-80

 90فما فوق

0.06

0.16

*0.51

0.10

*0.45
*0.35

3.55

* الفيج في المت سطات عال إحصائياً ع د هست ى )0.05

تضا ه اليدلل  )25أن الفيلج في ع ات الطلية الجيةير ه

هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغر ددي المع دددل التياكمددي ف ددي الياهعددة
التياكمي في الياهعدة  90فمدا فد ج) هد
هد د

 )69-65لهد د

 )79-70لهد د

التياكمي في الياهعة  90فما ف ج) الذ

ادة لبدر الطليدة الدذ
 )89-80هد د

اهعة الجلرل على هقيا

ان ددم ب ددر الطليددة ال ددذ

هع دددلام

هعددلام التياكمدي فدي الياهعدة

ا ددة أخ دديى لص ددالا ال ددذ

هع دددلام

ان هست ى الطم ح لد ام أعلى.

السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق البطالة مستوى
الطموح لدى عينة من الطلبة الخريجين من جامعة الخليل؟
لإل ابة ع السؤال الجاهس استجد هعاهل ا ريا بريس ن  )Pearson Correlationإليياع
العالقة بر قلق اليطالة ه
اهعة الجلرل ه

اة أخيى

اة لبر هست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير
ما ه لاضا ه خالل اليدلل .)26
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ه

الجدول ()26
نتائج هعاهل ا ريدا بريسد ن للعالقدة بدر قلدق اليطالدة هد
ه الطلية الجيةير

ه

اهعة الجلرل ه

ادة لبدر هسدت ى الطمد ح لددى عر دة

اة أخيى

المتغيرات
قلق اليطالة  Xهست ى الطم ح

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

**-0.542

0.000

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  )26إلى ل ع عالقة عكسية بر قلق اليطالة لبر هست ى
الطم ح لددى عر دة هد الطليدة الجديةير

هد

اهعدة الجلردل حردث بلدغ هعاهدل اال ريدا للعالقدة

بددر قلددق اليطالددة لبددر هسددت ى الطمد ح لدددى عر ددة هد الطليددة الجديةير
 )0.542بداللددة إحصددائية  )0.000حرددث تضددا بأند
انجفض هست ى الطم ح لد ام لالعكس صحيا.
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هد

اهعددة الجلرددل -

لمددا ناع قلددق اليطالددة لدددى الطليددة لمددا

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
أوال :مناقشة النتائج
مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول :ما مستوى قلق البطالـة لـدى عينـة مـن الطلبـة الخـريجين
من جامعة الخليل من وجهة نظرهم؟
أظايت ال تائج أن هست ى قلق اليطالة لدى عر ة ه الطلية الجيةير

هد

اهعدة الجلردل دان

هيرفعاً إ بلغ المت سط الحسابي للد ة الالية ليلق اليطالة  )4.02لنسية هئ ةة .)80.4%
لةمك عزل هذه ال تيية هذه ال تيية إلى أن الجيةج لدي هعل هدات هسديية لحا دة السد ج ل دذلك
بحيم اليطالة المتفشية في الميتمع بشكل عا لالطلية الجيةير بشدكل خداص لدذا انعكدس لدك
على استيابات الجيةير على الميا يس

ما أن ال اقع الذت يعيش الميتمع الفلسطر ي في ظل

اإلحتالل ال ؤعت الدى حالدة هد ادهد لاالسدتي اي االقتصداعت لاال تمداعي لددى الطالدب الجديةج
في اهكانية حص ل على لظيفة ر اسب رجصص الد اسي.
فددال اقع أن اليطالددة فددي الميتمددع الفلسددطر ي فددي انعيدداع هسددتمي ا بلددغ عدددع العدداطلر عد العمددل
في فلسطر عا  )336,300 )2020له الك اعداع برية ه الجيةير

ل س ة ال يست عب

سد ج العمدل إال دزء بسدديط هد ام ففدي  )2020دان ه الددك  38000طلدب لظيفدة فدي هددد يةات
التيبي ددة لالتعل دديم ف ددي ح ددر

ان ددم ال ظ ددائف المتاح ددة  )3500لظيف ددة للا ددذا لد د يش ددعي الطال ددب

الجديةج بددأن هسددتيبل الد ظيفي هادددع ليلددة رد في فدديص عمددل همددا يشددعي بحالددة هد اليلددق المسددتمي
لال ظية السلبية للمستيبل فتيدل عافعرتد لالنيدان لالتحصدرل لرددني فاءرد الذاريدة لضدعف عالقتد
لرفاعالرد د اال تماعي ددة لق ددد ددؤعت ه ددذا ال ض ددع ب دداليعض هد د الجد ديةير إل ددى حال ددة هد د الي ددأ
لاإلكتئاب لاالضطيابات االنفعالية أل الت

نح اإلعهدان أل رعداطي المجدد ات ال االريدا ة بادا

ان حالدة قلدق اليطالددة حالدة هدددهية للجديةج لخص صددا ان يكد ن قدد اناددى ا بدع سد ات ل بمدا اكثددي
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ه د اليددد لاإل تادداع للحص د ل علددى ددااعة بمعدددل عددالي ثددم ييددد نفس د اهددا لاقددع ؤ ددد ل د ان ال
فيص للعمل.
ارفيدم هددذه ال تييدة هددع ع اسدة اليبد ت لطدالك  )2020التددي ربدر أن الطليددة يعدان ن هد قلددق
اليطالة بد ة عالية لع اسة الطرب  )2020التدي بر دم أن هسدت ى قلدق اليطالدة لددى طدالب
الس ة ادخرية ان هيرفعاً لع اسة عا د

 )2018التدي أ دا ت نتدائج الد اسدة إلدى أن هسدت ى

قلق اليطالة لدى طلية الياهعة ان هيرفع.
مناقشــة نتــائج س ـؤال الدراســة الفرعــي األول :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير الجنس.
ر صدلم الد اسدة إلدى ل د ع فديلج ات عاللدة إحصدائية بدر هت ّسدطات ع دات الطليدة الجديةير
ه

اهعة الجلرل على هقيا

قلق اليطالة رعزى لمتغري الي س لصالا الذ

.

لةمك ال ظي إلى هدذه ال تييدة بأنادا ه طقيدة ل لدك دن هيتمع دا تعاهدل هدع الدذ

علدى

أن المسددؤلل اليئيسددي ع د إعا ة ادس دية فا د هعرددل دس دير لإن لددم يك د لدي د نل ددة لأب دداء فا د
هسدتيبالً سد ف يكد ن لديد هسدؤللية اسديةة اريداه نل تد لاب داهه ال لالديد

فالدذ

لددد ام هسددت ى

رفاردي أعلدى لأعمدق للمسدتيبل له ا ادة رحدديات الند ال يحبدذ ان يكد ن عداطال عد العمدل لعالددة
علددى اسدير ل بمددا يكد ن هددذا الشددع

اقددل ع ددد االندداث هد ع ددد الددذ

هسؤللية االنثى حتى لان عمل الطالب الذ

الن اعالددة ادسدية ليسددم

في اعمال اخيى غردي هيريطدة بتجصصدارام اال

انادم ال يشدعيلن بتيدد ي ات عدالي لثيدتام بانفسدام راد ن هتدنيدة همدا يسداعد علدى لدك االفادا
لالمعتيدات التيلردية لعد ريبل عمل خيةج اهعي فدي اعمدال اخديى ال رديريط بتجصصد لاال ان
هددذه ال تييددة ال رع ددي أند ال
للا ع د الذ

ددد ه الددك قلددق بطالددة ع ددد االندداث فاد ه د ع ع ددد ددال الي سددر

أعلى.
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ارفيددم هددذه ال تييددة ه ددع ع اسددة الطرددب  )2020لان ه الددك ف دديلج بددر الددذ
قلق اليطالة لصالا الذ

على هقيا

لاإلن دداث

.

لاختلفم هع ع اسة الطالفحة لالفيياء  )2019التي أظايت ل ع فيلج في قلق اليطالة حسدب
هتغري الي س لصالا اإلناث لع اسة اليبد ت لطدالك  )2020لع اسدة المحتسدب لآخديلن
 )2017لع اسددة ألر د ت لالاشددكي )Alioat & EL keshky, 2020
 )2014لع اسددة هحمددد لعيفشدديل

ل دداهر

لع اسددة إ ددتي

)Mahammed & Devecioglu, 2018

لع اسة نصرية  )2009التي ر صلم ميعاا إلى عد ل ع فيلج رعزى لمغري الي س.
مناقشــة نتــائج سـؤال الدراســة الفرعــي الثــاني :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير نوع الكلية.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيدا

قلدق اليطالدة رعدزى لمتغردي ند ع الاليدة لصدالا الاليدات

اإلنسانية.
لرعزى هذه ال تيية إلى ل ع فديلج بدر ند ع الاليدة فدي الاليدات العلميدة لالاليدات اإلنسدانية
لص ددالا الالي ددات اإلنس ددانية ل ل ددك لاث دية الطلي ددة الج ديةير ه د الالي ددات اإلنس ددانية فأع ددداع الطلي ددة
الجيةير العاطلر ع العمل في الاليات االنسانية أكثي بكثردي هد الاليدات العلميدة للادذا دزعاع
قل ددق اليطال ددة ع ددد طلي ددة الالي ددات ال س ددانية ل ددذلك أن ط ددالب الالي ددات العلمي ددة يكد د ن هع دددالرام
لهست ةارام أعلى ه الاليات اإلنسدانية فغالبيدة الطليدة المتيادر إلدى الاليدات العلميدة يك ند ا هد
الطلية المتف قر ل ل هعدالت عالية للد ام هيلنة في التفاري لهست ى عالي ه الافاءة الذاريدة
ل ددذلك يمك د للج ديةج ف دي ن د ع الاليددة العلمددي ان يعمددل فددي اكثددي ه د هسددا فددي رجصص د علددى
العكددس ه د التجصصددات االعبي دة فباددذا يك د ن اليلددق ع ددد طليددة الاليددات العلميددة أقددل ه د طليددة
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الاليات ادعبية لأن س ج العمل يحتاج لجيةير ه الاليات العلميدة أكثدي هد الاليدات ادعبيدة
لبميا ن ددة ع دددع الج ديةير ه د الالي ددات العلمي ددة ه ددع ادعبي ددة ن دديى أن ع دددع الج ديةير ه د الالي ددات
العلمية أقل فباذا را ن فيصة حص لام على لظيفة لعد رعيضام لليطالدة أكبدي هد الطليدة فدي
الاليات ادعبية لاذا يك ن الطلية الجيةير ه الاليدات ادعبيدة أكثدي قليداً علدى هسدتيبلام الما دي
للد ام قلق ه اإلنضما ليائمة اليطالة بعد التجيج.
ارفيم هذه ال تيية هدع ع اسدة إ دتي ل داهر
قق اليطالة لدى طلية الس ة ادخرية فدي اهعدة اليدد

 )2014التدي اظاديت فديلج فدي هت سدطات
رعدزى لمتغردي الاليدة لصدالا التجصصدات

الطبية لالتميةضية.
لاختلفدم هددع نتييددة ع اسدة اليبد ت لطددالك  )2020ال ر دد فدديلج ات عاللددة إحصددائية
فددي ع ددات قلددق اليطالددة لدددى طليددة الياهعددة ريعداً لمتغرددي التجصددص علمددي –انسدداني) لع اسددة
الطالفحة لالفيياء  )2019التي ر صلم إلى ل ع فديلج فدي قلدق اليطالدة حسدب هتغردي الاليدة
ل انم لصالا الاليات العلمية.
مناقشــة نتــائج سـؤال الدراســة الفرعــي الثالــث :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس قلق البطالة تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الج ديةير ه د
لص ددالا ال ددذ

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

قلددق اليطالددة رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل ادسدديت

هس ددت ى ال دددخل ادس دديت ل ددد ام أق ددل هد د  1500دديكل) هيا ن ددة ه ددع -1500

 )3000ل أكثي ه .)3000
لرعددزى هددذه ال تييددة الددى ل د ع فدديلج رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل ادسدديت أت المسددت ى
االقتص دداعت لالسد دية ل دددى عر ددة هد د الطلي ددة الجد ديةير
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ل ل ددك دن الطلي ددة ع دددها يكد د ن عخلا ددم

الش ددايت هيرف ددع ال يك د ن هس ددت ى قل ددق اليطال ددة ل ددد ام عالي داً للا د ه ددع ه ددذا يك د ن ل ددد ام قل دق دن
الطالب الجيةج يحتاج إلى االستياللية االقتصاعية ع د ادهل للا ع دها يكد ن الددخل الشدايت
لاددم قلرددل فددإن هددذا لددد لددد ام قلددق برددي هد اإللتحدداج بيائمددة اليطالددة بعددد التجدديج لةعرددق رحيرددق
طم حارام لآهالام المستيبلية فالطالب يسعى إلى فع هست ى عخل ادسية لالحص ل علدى عخدل
هيب د ل ن ع داً هددا لتحيرددق احتيا ار د لاحتيا ددات اس دير له ا اددة المتطليددات المت از دددة فددي الحي دداة
خص صا أن في بداية الطيةق للزلاج لب اء البرم.
ارفيددم هددذه ال تييددة هددع ع اسددة نصددرية  )2009التددي ر صددلم إلددى لل د ع فدديلج رعددزى لمتغرددي
المست ى االقتصاعت.
مناقشــة نتــائج س ـؤال الدراســة الفرعــي الرابــع :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة
الخــريجين مــن جامعــة الخليــل علــى مقيــاس قلــق البطالــة تعــزى لمتغيــر المعــدل التراكمــي فــي
الجامعة.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الجد ديةير هد د

اهع ددة الجلر ددل عل ددى هقي ددا

الياهعة لصالا الذ

قل ددق اليطال ددة رع ددزى لمتغر ددي المع دددل التياكم ددي ف ددي

هعدلام التياكمي في الياهعة ه

لةمكد رفسددري هددذه ال تييددة بدأن الطليددة الددذ

.)69-65

هعدددالرام التياكميددة هتدنيددة هددم أكثددي رج فداً

لقلي داً علددى هسددتيبلام الما ددي لقلي داً الن هسددت ى الم افسددة علددى ال ظددائف عددالي ه د ام لمعدددالرام
الم جفضة ال يحيي ن يل لهعا ري الت ظيف في ظل ر افس عدع بري ه االفياع على لظيفدة
لاح دددة فأح ددد هع ددا ري الت ظي ددف ه د المع دددل التياكم ددي ف ددي الياهع ددة فع دددها يك د ن الج ديةج هعدل د
التياكمي أعلدى راد ن فيصدت أكثدي فدي الحصد ل علدى ال ظيفدة دن همتلدك الافداءة الذاريدة لإعا ة
الددذات لاالسددتياريييات التاي يددة دت لظيفددة يعمددل باددا علددى العكددس هم د هعدددالهم التياكمددي أقددل
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فإنام ال يمتلا ن هذه اليد ات لالافايات الالنهة للحص ل على أت لظيفة هستيبلية.
اختلف دم هددذه ال تييددة هددع ع اسددة إ ددتي ل دداهر  )2014التددي أظادديت عددد ل د ع فدديلج رعددزى
للمعدل ادكاعيمي.
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث :ما مستوى الطموح لدى عينة من الطلبة الخـريجين مـن
جامعة الخليل من وجهة نظرهم؟
أظايت ال تائج أن هست ى الطم ح لدى عر ة ه الطلية الجيةير

ه

اهعة الجلرل ه

ل اددة نظدديهم ددان هت سددطاً إ بلددغ المت سددط الحسددابي للد ددة الاليددة لمسددت ى الطم د ح )3.16
لنسية هئ ةة .)63.2%
يمكد رفسددري المسددت ى المت سددط للطمد ح المسددتيبلي لدددى عر ددة هد الطليددة الجديةير

بددأن

لدى هؤالء الطليدة علدى لعدي بدال اقع االقتصداعت لاال تمداعي لالسياسدي فدي الميتمدع الفلسدطر ي
فا ددم ل ددد ام لع ددي ب ددأن عيل ددة الت مي ددة بطرئ ددة ددداً ف ددي المي ددال االقتص دداعت لالتيبد د ت لغريه ددا هد د
المياالت لذلك لم يك لد ام هست ى طم ح عالي للمستيبل.
أض ددف إل ددى ل ددك أن هد دؤالء الطلي ددة يع ددان ن هد د ض ددغ

لانه ددات عل ددى الص ددعرد ال فس ددي

لاال تم دداعي لادك دداعيمي بس ددبب ال ض ددع االقتص دداعت لالسياس ددي المت دددني لر دددني هس ددت ى ال دددخل
ادسدديت ه د ام يعددان ن ه د

ثرددي ه د العقيددات لادنهددات اث دداء فت دية ع اسددتام لهددذا بدددل ه ييلددل ه د

هست ى طم حام المستيبلي.
ان هست ى الطم ح المت سط ال طبق فيط على الطلية الجيةير ه الياهعات بل أيضاً
قد يك ن بمست ى هتدني لدى الفئات ادخيى ه الشياب غري اليداهعر دن ال ضدع بال سدية لادم
أصددعب ه د طليددة الياهعددات فطالددب الياهعددة قددد حيددق ددزءا ه د اهداف د فددي الحيدداة بال يدداح فددي
الياهعة لحص ل على ااعة اهعية را ن عاهل هساعد ل لهذا ها ييعل ييع ضم المسدت ى
75

المت سددط ه د الطم د ح المسددتيبلي الن ييددى لدي د أهددل فددي أن رتغرددي ادلضدداع إلددى ادحس د فددي
المستيبل.
كددذلك يكد ن المسدداندة اال تماعيددة هد ادهددل لالمحدديط اال تمدداعي عل اً فددي اييدداع هسددت ى
هعر ه الطم ح المستيبلي لدى هؤالء الطلية الجديةير فاالهدل عاعمد ن هامدا ضداقم الظديلف
الناددم ل د

تجل د ا ع د هددذا الج ديةج لرددأهر هسددتيبل الددى أن يحصددل علددى لظيفددة لرحيرددق اهداف د

لطم حار المستيبلية.
ارفيددم هددذه ال تييددة هددع ع اسددة فدداخي  )2014التددي ر صددلم إلددى أن عر ددة اليحددث رتمتددع
بمست ى رد ه هست ى الطم ح.
اختلف ددم ه ددذه ال تيي ددة ه ددع ع اس ددة الزه اين ددي  )2020ل ع اس ددة ب ددالعيبي  )2016الت ددي
ر صددلم إل دى أن هسددت ى الطم د ح لدددى أف دياع العر ددة ددان بد ددة هيرفعددة

مددا اختلفددم هددع ع اسددة

بد الل لع علخ  )2015التددي ر صددلم إلددى أن التالهرددذ المتف ق د ن لس د ة الثالثددة ثددان ت يملا د ن
هست ى عالي ه الطم ح.
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي الخـامس :هـل توجـد فـروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى الطم ح رعزى لمتغري الي س لصالا اإلناث.

لةمكد رفسددري هددذه الفدديلج فددي هسددت ى الطم د ح المسددتيبلي لدددى اإلندداث أعلددى هد الددذ
بسبب أن اإلناث في الميتمدع لاد عل ر افسدي هدع الدذ
ه د الددذ

لددذا رحتدداج االندداث الددى اثيددات الددذات اهددا الددذ

76

له داك د اغي لظي يدة لالنداث اعلدى
بالقيددا بالماددا لالمسددؤلليات عل دى

صعرد الحياة الما ية لاال تماعية فادسية رحيط االنثى ب ع ه اليعاية الجاصة
اعلا هحدلعة هيا نة بالذ

ناا انثى لاا

.

كذلك ا ا نظينا إلى هست ى الت افس بر الدذ

لبدر ال داث نيدد أن هسدت ى الت دافس بدر

االندداث اعلددى ا ان االنثددى رحتدداج إلددى ر رددد الددذات اكثددي هد الددذ

لهد هددا يظاددي فددي ال قددم

الحاضي همثال على الصعرد التعليمدي ل يدد ان هعظدم المتفد قر اكاعيميداً هد اإلنداث الن اإلنثدى
ر ظي الى رف قاا في هياالت هعر ة ه ضمان لمستيبلاا.
ان رمتددع اإلندداث بدافعيددة االنيددان ادك دداعيمي لالطم د ح المسددتيبلي لاإلعا ة لالتصددميم عل ددى
اثيات ال

ع أها هيتمع

ت زةد ه هست ى الطم ح المستيبلي لد ا .

ارفي ددم ه ددذه ال تيي ددة ه ددع ع اس ددة ر د نت  )Tusi, 2017الت ددي ر ص ددلم ل د ع ف دديلج ف ددي
الطم د ح لصددالا اإلندداث

مددا ارفيددم هددع ع اسددة بددالعيبي  )2016التددي أظادديت نتائياددا ل د ع

فيلج في هست ى الطم ح الد اسي لصالا اإلناث.
اختلفددم هددع لع اسددة ها

بيدداناس  )Margoribanks, 2004التددي بر ددم ل د ع فدديلج فددي

هست ى الطم ح في هتغري الي س لصالا الذ

هيندي  )2020التدي ر صدلم إلدى
لع اسة الز ا

ع ددد ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر إس ددتيابات أف دياع العر ددة ح د ل هس ددت ى الطم د ح ل دددى
الطلية الم ه برر رعزى لمتغري الي س.
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي السـادس :هـل توجـد فـروق بـين متوسـطات درجـات الطلبـة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير نوع الكلية.
ر صلم الد اسة إلى عد ل ع فيلج ات عاللة إحصائية بدر هت ّسدطات ع دات الطليدة
الجيةير ه

اهعة الجلرل على هقيا

هست ى الطم ح رعزى لمتغري ن ع الالية.
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لرعددزى هددذه ال تييددة إلددى أن الطليددة الجديةير هد

ددل الاليددات فددي أت اهعددة تعيض د ن

للظدديلف نفسدداا سد اء الظدديلف ادسديةة أ الظدديلف ادكاعيميددة الياهعيددة أل االقتصدداعية حرددث
تداح لادم الفديص نفسداا لةتعاهدل هعادم بد فس ادسدل ب هد الت شدئة هد ه ايحدل حيدارام ادللددى
همددا ييلددل ه د إهكانيددة ظا د
الطم ح

ذلك فدإن الذ

فدديلج ح د ل ن د ع الاليددة ف ددي إ ابددات الطليددة علددى هقيددا

هس ددت ى

لاإلناث لبغض ال ظي ع الالية س اء علمية أل انسدانية يسدع ن إلدى

الحص ل على لظيفة لرحيرق سبل ال ياح في الحياة فللذ

اعلا هم لهسؤلليارام للإلناث اعلا

لهسؤلليات البد ه القيا باا صحيا أن ه داك رفدالت فدي هيداالت هسدت ى الطمد ح المسدتيبلي
لاإلناث فيك ن طم ح الذ

بر الذ

على صعرد اقتصاعت أها اإلناث على صعرد ا تماعي
فمسددت ى الطم د ح ال ديريط ب د ع الاليددة إنمددا ه الددك

انسدداني حسددب طبيعددة الما ددة لاددال الي سددر

هتغرد ديات اخ دديى د ديريط با ددا ددالظيلف الت ددي يم ددي با ددا الميتم ددع الفلس ددطر ي اليان ددب السياس ددي
لاإلقتصاعت لاليانب الصحي لانتشا لباء

لنا.

ارفيم هذه ال تيية هع لع اسة الزهياني  )2020التي بر م عد ل د ع فديلج ات عاللدة
إحصد د ددائية رعد د ددزى لمتغرد د ددي التجصد د ددص علمد د ددي أعبد د ددي) .لاختلفد د ددم هد د ددع ع اسد د ددة ها

بيد د دداناس

 )Margoribanks, 2004التددي ر صددلم إل ددى ل د ع فدديلج فددي هسددت ى الطم د ح فددي هتغر ددي
التجصص الد اسي لصالا التجصصات العلمية لالما ية.
مناقشـة نتـائج سـؤال الدراســة الفرعـي السـابع :هــل توجـد فـروق بــين متوسـطات درجـات الطلبــة
الخريجين من جامعة الخليل على مقياس مستوى الطموح تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الجيةير ه
لصالا الذ

اهعة الجلرل علدى هقيدا

هسدت ى الطمد ح رعدزى لمتغردي هسدت ى الددخل ادسديت

هست ى الدخل ادسيت لد ام أكثي ه
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 3000يكل).

لرعدزى هدذه ال تييدة ل د ع فدديلج فدي إ ابدات الطليدة الجديةير حد ل هسدت ى الطمد ح ريعداً
لمتغر ددي ال دددخل الش ددايت لص ددالا أكث ددي ه د

 )3000دديكل ل ل ددك دن الطم د ح لهس ددت اه ديريط

بسمت ى الدخل فا اك عالقة طيعية ا ان ه لد ام هست ى عخل عالي يك ن لدد ام طمد ح اعلدى
لقدداع ة علددى رحقيي د لا د هددذا ال يع ددي ان ه د لددد ام هسددت ى عخددل اقددل ال

ددد لددد ام هسددت ى

طم ح عالي للا الفيج في اهكانية التحيرق لتلك الطم حات على ا ض ال اقع.
إن رمت ددع الج ديةج بمس ددت ى عخ ددل اس دديت ع ددالي ييع ددل اهكاني ددة رحقييد د دهداف د لطم حارد د
اسال بل يمك أن يساعده هست ى الدخل العالي علدى الت ةدع فدي أ دكال هدذه الطم حدات فبددالً
ه السعي إلدى الحصد ل علدى لظيفدة هدا يمكد أن يعمدل فدي اطدا عمدل خداص لرحيردق اهدافد
ه خالل هذه المصلحة الجاصة.
للددم رتطدديج أت ه د الد اسددات المسددتجدهة ف ددي الد اسددة الحاليددة المتعليددة بمسددت ى الطم د ح
لمتغري هست ى الدخل ادسيت.
مناقشــة نتــائج سـؤال الدراســة الفرعــي الثـامن :هــل توجــد فــروق بــين متوســطات درجــات الطلبــة
الخريجين من جامعة الخليـل علـى مقيـاس مسـتوى الطمـوح تعـزى لمتغيـر المعـدل التراكمـي فـي
الجامعة.
ر ص ددلم الد اس ددة إل ددى ل د ع ف دديلج ات عالل ددة إحص ددائية ب ددر هت ّس دطات ع ددات الطلي ددة
الج ديةير ه د

اهعددة الجلرددل علددى هقيددا

الياهعة لصالا الذ

هسددت ى الطم د ح رعددزى لمتغرددي المعدددل التياكمددي فددي

هعدلام التياكمي في الياهعة  90فما ف ج).

لرُفسي هذه ال تيية إلى أن الطالب المتف ج لهعدل التياكمي  )90فما ف ج يك ن هسدت ى
طم حد د أكب ددي هد د الفئ ددات ادق ددل هع دددالً ل ل ددك دن الطال ددب الطمد د ح يكد د ن هتف قد داً لأن المع دددل
الت ايكمي لالدافعية الداخلية لدي ل عل اً بري في رحيرق ادهداف المستيبلية التي يسماا الطالب
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الجد ديةج

ددذلك ف ددإن المع دددل التياكم ددي الع ددالي يف ددتا اف دداج هت ع ددة اه ددا ه ددذا الجد ديةج ف ددي الحي دداة

المستيبلية فيمك أن يجتا على الصعرد ال ظيفي عدة لظائف لان لت المعدل التياكمي العدالي
يمك د د ان يحيي د د ا طم حد ددارام علد ددى الصد ددعرد اال تمد دداعي أل الما د ددي أل االقتصد دداعت الن ه د دؤالء
الجيةير يمتلا ن اليد ة لالافاءة ها يمك ام ه رحيرق اهداف لطم حات هستيبلية هت عة.
ل ددم رتط دديج أت هد د الد اس ددات المس ددتجدهة ف ددي الد اس ددة الحالي ددة المتعلي ددة بمس ددت ى الطمد د ح
لمتغري المعدل التياكمي في الياهعة.
مناقشة نتائج السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق البطالة
مستوى الطموح لدى عينة من الطلبة الخريجين من جامعة الخليل؟
ر صلم الد اسة إلى ل ع عالقة عكسية بر قلق اليطالة لبر هست ى الطم ح لدى عر ة
ه د الطليددة الج ديةير

هد

اهعددة الجلرددل حرددث بلددغ هعاهددل اال ريددا للعالقددة بددر قلددق اليطالددة

لبددر هسددت ى الطم د ح لدددى عر ددة ه د الطليددة الج ديةير
إحصددائية  )0.000حرددث تضددا بأند

هد

اهعددة الجلرددل  )-0.542بداللددة

لمددا ناع قلددق اليطالددة لدددى الطليددة لمددا انجفددض هسددت ى

الطم ح لد ام لالعكس صحيا.
أن العالقددة عكسددية ا ان قلددق اليطالددة ددؤثي سددلبياً علددى هسددت ى الطم د ح المسددتيبلي لدددى
عر ة ه الطلية الجيةير

بمع ى ان لما ناع هست ى قلق اليطالة فان هست ى الطم ح ييل الن

هذا ال ع ه اليلق ه ليس نا م ع ه قف ال حالة طا ئة هؤقتدة بدل اند قلدق ندا م عد لضدع
قددائم لسددرييى ه د ع إلددى فتدية نه يددة ليسددم بيصددرية ان ثدية اآلثددا السددلبية ليلددق اليطالددة لن عيددة
هد ددذه اآلثد ددا هد د رد دددني هسد ددت ى الافد دداءة ال العاعليد ددة الذاريد ددة لال ظيةد ددة السد ددلبية للحيد دداة لضد ددعف
الماددا ات اال تماعيددة لردددني فددي ريددد ي الددذات لاالنغددالج الفادديت لاددا لانعكاسددات نا مددة عد قلددق
اليطالة لرؤثي على هست ى الطم ح ع د الطلية الجيةير .
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فايددف يمك د لطالددب خ ديةج يعدداني ه د هددذا اليلددق أن ب ددي طم حددات لأهددداف هسددتيبلية
لعلى أت أسا

سدرب ي لةجطدط لادذه الطم حدات لالت قعدات المسدتيبلية لعلدى أت أسدا

سدرب ي

لةجطد ددط لاد ددذه الطم حد ددات لالت قعد ددات المسد ددتيبلية ا أن نياح د د فد ددي رحير د دق أهدافد د لطم حار د د
المسدتيبلية يعتمدد علدى هيدددا التيلردل هد هسددت ى قلدق اليطالدة أت بميددا رد افي فديص العمدل فددي
الس ج المحلي ال الجا ي لبدلن لك ل يستطيع رحيرق أت هدف هستيبلي.
ال ر د ع اسات بحثية في قلق اليطالة ع سم العالقة هع الطم ح المستيبلي بدل ل بطدم
هددع الت د نح د المسددتيبل لالتفاعددل هددع الحيدداة ل د عة الحيدداة أل اليضددا ع د الحيدداة ل ددل ال تددائج
ا دا ت إلدى أن ليلدق المسدتيبل عالقدة عكسدية هدع هدذه المتغرديات لهدذا ؤ دد العالقدة العكسدية هددع
الطم د ح المسددتيبلي الن الطم د ح المسددتييلي ديريط بالت اددات نح د المسددتيبل لالتعاهددل هددع الحيدداة
لرحدياراا.
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ثاني ا :التوصيات
ه خالل ال تائج التي ر صلم إلراا الد اسة الحالية ر صي الياحثة بما لي:
 .1إعداع علرل ل تريات لبياهج لعل ات ا اعية للطلية ه قبل اعا ة الياهعات لهياكز اال داع
الما ي لل ان ة العمل لمساعدة الجيةير في خفض هست ى اليلق ه اليطالة لنةداعة هسدت ى
الطم ح لد ام أيضاً .
 .2رزلةدد الطليددة اث دداء ع اسددتام الياهعيدة بدددل ات فددي اال دداع الما دي لالد ظيفي لاددي يسدداعدهم
لةددزلعهم بالماددا ات االساسددية الالنهددة متطليددات الت لظيفددة فددي المسددتيبل لهددذا ييلددل ه د
هست ى قلق اليطالة ل بما زةد ه هست ى الطم ح لد ام.
 .3ا دياء المزةددد هد الد اسددات لادبحدداث لل ددات العمددل لاال دداع اليمدداعي للطليددة الجديةير
ليفع هست ى ر عية لطم هم المسدتيبلي فدي ضد ء ال اقدع االقتصداعت لالد ظيفي فدي هيتمع دا
الفلسطر ي لخاصة ع د الطلية الذ

الذ

ان هست ى طم حام اقل ه اإلناث لهذا ها

يسدداعد ايضداً علددى االبتعدداع عد لقد ع الطليددة الجدديةير فددي انهددات هد اليطالددة لالمجددد ات
لاالكتئاب لهحاللة االنتحا .
 .4عمل بياهج لل ات عمل ل تريات رادف لتيلرل قلق اليطالة لدى الطلية الجيةير لخاصة
ع د الطلية الذ

لالتي رز على ادسي ات الدخل المتدني لعلى الطلية الذ

هعددالرام

التياكمية هتدنية.
 .5ان التيلرل ه قلق اليطالة تطلب التجطيط علدى هسدت ى لط دي لضدع سياسدات رد انن بدر
س د ج العم ددل لن عي ددة الج ديةير ه د الياهع ددات له ددذا هددا ظا ددي ف ددي الف دديج ف ددي هس ددت ى قل ددق
اليطالة لدى طلية الاليات االنسانية هيابل الاليات العلمية.
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ملحق (-1أ) مقياس قلق البطالة بصورته األولية
جامعة الخليل
كلية التربية
ماجستير االرشاد النفسي والتربوي
مقياس قلق البطالة
أخي الطالب  /أختي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
ري

الياحثة بإ ياء ع اسة بع ان" قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح لدى الطلبة الخريجين

من جامعة الخليل" ل لك استاماالً ل رل الحص ل على ع ة الما ستري رجصص اال اع

ال فسي لالتيب ت لذا ني

ه ك التاي باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما تالء هع ل اة

نظيك علماً بأن هذه المعل هات ستستجد فيط دغياض اليحث العلمي.
اكية لام حس رعالنام

الباحثة :رماح شراونة

المشرف :د .محمد عجوة
القسم األول :معلومات عامة
الي اء لضع إ ا ة  )عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسياً .الي س لالعمي ن ع الالية
هكان السك

التيد ي ادكاعيمي

الجنس -:

ي

نوع الكلية:



علمي

مكان السكن :هجيم
الحالة اإلجتماعية :هتزلج

 أنثى
 أعبي
قيةة
 أعزب

هد ة
هطلق
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غري لك

القسم الثاني  :فقرات مقياس قلق البطالة
الي اء لضع إ ا ة  )في عم ع اإل ابة الميابل لال فيية ه الفييات اآلرية بعد قياءراا:
موافق
بشدة

الرقم

الفقرات

.1

أشعر بالقلق عند أقابل أشخاص عاطلين عن العمل.

.2

أتوقع أن تواجهني مشاكل في البحث عن فرص عمل.

.3

أخاف من أن أبقى عالة على أسرتي بعد تخرجي.

.4

أشعر بالخوف عندما أفكر في مستقبلي.

.5

ينتابني شعور اإلنضمام إلى العاطلين عن العمل.

.6

أشعر بعدم االرتياح لعدم وجود عمل.

.7

أشعر بعدم االمان عندما أفكر في مستقبلي.

.8

سأبحث عن أي فرصة عمل بأي راتب.

.9

أتابع أحوال الطلبة ممن تخرجوا قبلي الحصول على وظيفة
في المستقبل.

.10

أتابع موافع العمل ومراكز التوظيف باستمرار.

.11

لم أوفق في اختيار التخصص المناسب لسوق العمل.

.12

أعتقد بأن فرص العمل متاحة أكثر للتخصصات األخرى
غير تخصصي.

.13

ليس لدي رغبة في العمل على تخصصي مستقبالً.

.14

أشعر بعدم الرضى عن تخصصي.

.15

البحث عن وظيفة أمر مقلق بالنسبة لي.

.16

أتوقع العمل في مجال غير تخصصي.

.17

سيؤثر معدلي التراكمي الجامعي في الحصول على وظيفة
مستقبالً.

.18

أتبادل اآلراء مع زمالئي.

.19

أتوقع صعوبة الحصول على وظيفة في تخصصي الدراسي.

.20

أتوقع عدم االستقاللية االقتصادية.

.21

أشعر بعدم األمان عندما أفكر في مستقبلي.

.22

مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية متغيرة.
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

موافق
بشدة

الرقم

الفقرات

.23

أشعر بتدني في مستوى الكفاءة الذاتية لي.

.24

أتضايق عندما يتحدث زمالئي عن عملهم.

.25

أسرتي قلقة بسبب ضعف امكانية حصولي على وظيفة.

.26

علي الخوف عند التفكير بمستقبلي.
يسيطر
َ

.27

أتوتر عندما يسألني اآلخرون عن وظيفتي.

.28

أشعر بالتشاؤم ألن مستقبلي مجهول.

.29

ال أنصح اآلخرين بتخصصي لعدم وجود وظائف.

.30

أتوقع صعوبة في الحصول على عمل.

.31

أرى أن مستقبلي المهني يحمل الكثير من الصعوبات.

.32

قلق البطالة يؤثر على الوضع الصحي لي.

.33

أميل إإلى اختيار الوظيفة وفق قدراتي الجسمية.

.34

حالتي الجسمية تجعلني مناسب للوظيفة.

.35

الصحة الجسمية ضرورية للقيام بالمهام المطلوبة في كل
وظيفة.

.36

هناك بعض الوظائف تساعد على اإلصابة ببعض
األمراض.

.37

القلق الناجم عن التخصص يولد اضطرابات جسمية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

ملحق(-1ب) مقياس مستوى الطموح بصورته األولية
جامعة الخليل
كلية التربية
ماجستير االرشاد النفسي والتربوي
مقياس الطموح المستقبلي
أخي الطالب  /أختي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
ري

الياحثة بإ ايء ع اسة بع ان" قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح لدى الطلبة الخريجين

من جامعة الخليل" ل لك استاماالً ل رل الحص ل على ع ة الما ستري رجصص اال اع

ال فسي لالتيب ت لذا ني

ه ك التاي باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما تالء هع ل اة

نظيك علماً بأن هذه المعل هات ستستجد فيط دغياض اليحث العلمي.
اكية لام حس رعالنام

الباحثة :رماح شراونة

المشرف :د .محمد عجوة
القسم األول :معلومات عامة
الي اء لضع إ ا ة  )عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسياً .الي س لالعمي ن ع الالية
هكان السك

التيد ي ادكاعيمي

الجنس -:

ي

نوع الكلية:



علمي

مكان السكن :هجيم

 أنثى
 أعبي
قيةة

الحالة اإلجتماعية :هتزلج

هد ة
هطلق

 أعزب
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غري لك

فقرات مستوى الطموح
الي اء لضع إ ا ة  )في عم ع اإل ابة الميابل لال فيية ه الفييات اآلرية بعد قياءراا:
الرقم

موافق
بشدة

الفقرات

1.

أرى أن اإلرتباط بخطوبة خالل مرحلة الدراسة يقلل من
مستوى الطموح.

2.

أرى أن حاجة الوالدين للمساعدة المادية من أبرز العوامل
التي ترفع مستوى الطموح المستقبلي لدى الفرد.

3.

أشعر بالراحة نحو مستقبلي الوظيفي إلختياري نوع الكلية
الذي أدرسه.

4.

أفقد األمل في الوظيفة بالمستقبل نظرا ً للظروف التي يعيشها
مجتمعي.

5.

أحب التجديد والتغير في حياتي.

6.

قلة التوجيه واإلرشاد األكاديمي للطالب يؤثر على الطموح
المستقبلي.

7.

عدم ارتباط الموضوعات الدراسية بالحياة العملية يؤثر على
طموحي المستقبلي.

8.

الرهبة التي يذكرها الناس في حديثهم عن البحث العلمي
ومشكالته تنقص من طموحاتي المستقبلية.

9.

أحدد أهدافي بشكل واضح في الحياة.

10.

أعمل لمستقبلي وفق خطط رسمتها لنفسي.

11.

أميل لإلستمرار في العمل الواحد لفترة طويلة.

12.

أفكر كثيرا ً في تصرفاتي قبل أن أعملها.

13.

أتردد في الوقوف مواقف أتحمل فيها المسؤولية.

14.

أشعر أن وضعي الحالي هو أحسن ما يمكن أن أصل إليه.

15.

لدي القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت في سبيل
الوصول إلى أهدافي.

16.

يدفعني الفشل إلى اليأس وترك العمل نهائيا ً

17.

أجهد نفسي كثيرا ً للوصول إلى مستوى لم يصل إليه إال
القليل.

18.

أعتبر نفسي شخصا ً مكافحا ً في حياته.
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

الرقم

موافق
بشدة

الفقرات

19.

تراودني كثيرا ً أفكار بأني سوف أصبح شخصا ً عظيما ً في
المستقبل.

20.

أفضل القيام بالمسؤوليات المطلوبة مني عن رضا.

21.

احاول الوصول إلى الكمال في العمل الذي أقوم به.

22.

أرى بأني قنوع أرضى بالقليل .

23.

أقوم بالقسط األكبر في أي عمل جماعي.

24.

أحدد دوري بالضبط في أي عمل مع الجماعة.

25.

يهمني التفوق في األعمال التي أرغب بالقيام بها.

26.

أتنازل عن وجهة نظري عند أول معارضة لها.

27.

أتصرف بطريقة مطابقة للخطة التي رسمتها لنفسي.

28.

أرى مستقبلي الوظيفي بعد تخرجي مليء بالعقبات.

29.

أحل العقبات التي تواجهني في حياتي العملية والعلمية.

30.

أحب الدخول في المنافسات والمسابقات .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

ملحق (-2أ) مقياس قلق البطالة بصورته النهائية
جامعة الخليل
كلية الدراسات العليا
برنامج االرشاد النفسي والتربوي
مقياس قلق البطالة
أخي الطالب  /أختي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
ري

الياحثة بإ ياء ع اسة بع ان" قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح لدى الطلبة الخريجين

من جامعة الخليل" ل لك استاماالً ل رل الحص ل على ع ة الما ستري رجصص اال اع

ال فسي لالتيب ت لذا ني

ه ك التاي باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما تالء هع ل اة

نظيك علماً بأن هذه المعل هات ستستجد فيط دغياض اليحث العلمي.
اكية لام حس رعالنام

الباحثة :رماح شراونة

القسم األول :معلومات عامة
الي اء لضع إ ا ة  )عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسياً.
الجنس :
نوع الكلية:



 أنثى

ي

 ليات علمية

مستوى الدخل األسري:

 ليات انسانية

أقل ه  .)1500ه

 .)3000-1500أكثي ه

المعدل التراكمي في الجامعة.)79-70  .)69-65 :
)90 فما ف ج.
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.)89-80 

.)3000

القسم الثاني  :فقرات مقياس قلق البطالة
قلق البطالة" :ه حالة انفعالية رتسم بعد اال رياح لاالنزعاج ال فسي لرزعاع فراا هشاعي الج ف
لالت ري لةتعكي فراا المزاج لةيرفع فراا الج ف ه أحداث المستيبل لة شغل باا رفاري الفيع بما
تادعه ه خطي اليطالة التي يعيشاا" عا

.)2018

الي اء لضع إ ا ة  )في عم ع اإل ابة الميابل لال فيية ه الفييات اآلرية بعد قياءراا:
موافق
بشدة

الرقم

الفقرات

.1

أشعر بالقلق عند مقابلة أشخاص عاطلين عن العمل.

.2

أتوقع أن تواجهني مشاكل في إيجاد فرص عمل مستقبالً.

.3

أخاف من أن أبقى عالة على أسرتي بعد تخرجي.

.4

أشعر بالخوف عندما أفكر في مستقبلي المهني.

.5

ينتابني شعور اإلنضمام إلى العاطلين عن العمل.

.6

أشعر بعدم االرتياح لقلة فرص العمل.

.7

أشعر بعدم االمان عندما أفكر في مستقبلي.

.8

سأبحث عن أي فرصة عمل ولو براتب قليل.

.9

أتابع أحوال الطلبة ممن تخرجوا قبلي للحصول على وظيفة
في المستقبل.

.10

أتابع موافع العمل ومراكز التوظيف باستمرار.

.11

لم أوفق في اختيار التخصص المناسب لسوق العمل.

.12

أعتقد بأن فرص العمل متاحة أكثر للتخصصات األخرى
غير تخصصي.

.13

ليس لدي رغبة في العمل على تخصصي مستقبالً.

.14

أشعر بعدم الرضى عن تخصصي.

.15

البحث عن وظيفة أمر مقلق بالنسبة لي.

.16

أتوقع العمل في مجال غير تخصصي.

.17

سيؤثر معدلي التراكمي الجامعي في الحصول على وظيفة
مستقبالً.
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

موافق
بشدة

الرقم

الفقرات

.18

أتبادل اآلراء مع زمالئي من نفس التخصص.

.19

أتوقع صعوبة الحصول على وظيفة في تخصصي الدراسي.

.20

أتوقع عدم االستقاللية االقتصادية بسبب عدم الحصول على
وظيفة.

.21

أشعر بعدم األمان عندما أفكر في مستقبلي.

.22

مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية متغيرة.

.23

أشعر بتدني في مستوى الكفاءة الذاتية لي.

.24

أتضايق عندما يتحدث زمالئي عن عملهم أمامي.

.25

أسرتي قلقة بسبب ضعف امكانية حصولي على وظيفة.

.26

علي الخوف عند التفكير بمستقبلي المهني.
يسيطر
َ

.27

أتوتر عندما يسألني اآلخرون عن وظيفتي المستقبلية.

.28

أشعر بالتشاؤم ألن مستقبلي المهني مجهول.

.29

ال أنصح اآلخرين بتخصصي لعدم وجود وظائف.

.30

أتوقع صعوبة في الحصول على عمل يناسب اختصاصي
الدراسي.

.31

أرى أن مستقبلي المهني يحمل الكثير من الصعوبات.

.32

قلق البطالة يؤثر على الوضع الصحي لي.

.33

أميل إإلى اختيار الوظيفة وفق قدراتي الجسمية.

.34

حالتي الجسمية تجعلني مناسب ألكثر من وظيفة.

.35

الصحة الجسمية ضرورية للقيام بالمهام المطلوبة في كل
وظيفة.

.36

هناك بعض الوظائف تساعد على اإلصابة ببعض
األمراض.

.37

القلق الناجم عن التخصص يولد اضطرابات جسمية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

ملحق(-2ب)مقياس مستوى الطموح بصورته النهائية
جامعة الخليل
كلية الدراسات العليا
برنامج االرشاد النفسي والتربوي
مقياس مستوى الطموح
أخي الطالب  /أختي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
ري

الياحثة بإ ياء ع اسة بع ان" قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح لدى الطلبة الخريجين

من جامعة الخليل" ل لك استاماالً ل رل الحص ل على ع ة الما ستري رجصص اال اع

ال فسي لالتيب ت لذا ني

ه ك التاي باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما تالء هع ل اة

نظيك علماً بأن هذه المعل هات ستستجد فيط دغياض اليحث العلمي.
اكية لام حس رعالنام

الباحثة :رماح شراونة

القسم األول :معلومات عامة
الي اء لضع إ ا ة  )عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسياً.
الجنس :
نوع الكلية:



 أنثى

ي

 ليات علمية

 ليات انسانية

مستوى الدخل األسري :أقل ه  .)1500ه

 .)3000-1500أكثي ه

المعدل التراكمي في الجامعة.)79-70  .)69-65 :
)90 فما ف ج.
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.)89-80 

.)3000

فقرات مستوى الطموح
مستوى الطموح":ادهداف التي يضعاا الشجص نفس في هياالت ع اسية أل عملية أل أسيةة
أل اقتصاعية لةحالل رحقيياا لةتأثي بالعد د ه المؤثيات الجاصة بشجصية الفيع أل الي ى
البرئية المحيطة ب " الزبري لع ا .)2017
الي اء لضع إ ا ة  )في عم ع اإل ابة الميابل لال فيية ه الفييات اآلرية بعد قياءراا:
الرقم

موافق
بشدة

الفقرات

.1

لدي.
عدم الحصول على وظيفة يقلل من مستوى الطموح َ

.2

تخصصي يمنحني مستوى عال من الطموح المهني.

.3

تغير الظروف المجتمعية يقلل من أملي في الحصول على
وظيفة.

.4

اميل إلى االلتحاق ببرنامج دكتوراة في تخصصي.

.5

عدم ارتباط الموضوعات الدراسية بالحياة العملية يؤثر على
طموحي المستقبلي.

.6

لدي رؤية واضحة حول طموحاتي المهنية المستقبلية.
َ

.7

لدي طموح ألن أحقق النجاح في كل أهدافي الوظيفية في
َ
الحياة.

.8

يشغلني التفكير في المستقبل.

.9

ينبغي االستفادة من تجارب اآلخرين في تحقيق تطلعاتي
المستقبلية.

لدي القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت لتحقيق طموحي
َ
.10
المستقبلي.
أتابع كل ما هو جديد في إطار تخصصي للحصول على
.11
وظيفة.
ينبغي أن تكون التحديات في الحياة دافعا ً لتحقيق الطموحات
.12
المستقبلية.
 .13أتطلع إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار.
ي المرونة على تغير أهدافي المتعلقة بالحياة المستقبلية.
 .14لد َ
مستوى طموحي يتغير من فترة آلخرى حول وظيفتي
.15
المستقبلية.
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موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
إطالقا

 .16ال بد من مواكبة التغيرات المهنية ألن الحياة متغيرة.
 .17أتقبل مساعدة اآلخرين لي حول طموحاتي المستقبلية.
ينبغي عدم االستسالم للفشل في الحصول على وظيفة في
.18
مؤسسة ما.
 .19أشعر بالسعادة أحيانا ً إلمكانية تحقيق طموحي.
 .20طموحي المستقبلي قابل للتعديل حسب متغيرات الحياة.
 .21اسعى إلى الوظيفة األفضل في المستقبل.
 .22يرتبط مستوى طموحي المستقبلي بنجاحي في الوظيفة.
 .23أشعر باليأس عندما ال يتححقق النجاح بالمستوى المطلوب.
 .24اتجنب األسباب التي تؤدي إلى الفشل في الحياة.
 .25يقلقني الشعور بجوانب الضعف في شخصيتي.
 .26اطلب مساعدة اآلخرين لتحقيق النجاح.
أؤمن أن الجهد هو االساس لتحقيق النجاح مستوى الطموح
.27
العالي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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ملحق ( )3قائمة المحكمين
اليقم

االسم

الياهعة التي يعمل باا

.1

ع.ابياهيم المصيت

اهعة الجلرل

.2

ع.عبد ال اصي س ةطي

اهعة الجلرل

.3

ع.كاهل تل

اهعة الجلرل

.4

ع.عاعل ةان

اهعة اليد

المفت حة

.5

ع .خالد تل

اهعة اليد

المفت حة

.6

ع.عمي اليةمالت

اهعة اليد

.7

ع.فدلى حلبية

اهعة اليد

.8

ع.اياع اب بكي

اهعة اليد
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