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 اإلهداء
 إلى سكان قلبي

حتددى  ل العدديج  بر دد  ل ددييم اديددا   ديدد أهدددت رجي ددي إلددى هدد  لهيدد  ا الاريددة لال قددا  هدد   لدد
 لالدت الغالي أطال ا في عميهلصلم إلى ها أنا علي  الر   ... 

   دان ععاههدا سدي نيداحي إلى نسمة الحياة لالح ان لادهان إلى ه  سايت الليالي د ل ا إلى هد
 لح اناا بلسم  ياحي إلى سم الحيا ب... أهي الحبرية

إلى ه  أ فع  أسدي ه   ا   ني طف لتي لأحب ني بصدج لإخالص لرعالن ا هعي إلرما  ع استي 
 حماكما ا لأخ اري ... إخ ريبام افتجا ا 

إلى فلدددة  بدددت االسددتميا  اليدد ة ل  اعاعري إلددى العردد ن التددي اسددتمد ه اددإلددى نة ددة عمدديت لهصددد  سدد
 إلى   هيري الثمر ة ل  زت الغالي ... قية عر ي إب ي 

أطرب الدعاء لاده يات له  آنس ني في ع استي إلى  ل  فرق لصد ق رم دى بإلى ه   ا   ني  
 ل ياح لي ا

 إلى أ لاح ه   للا بدهائام الطاهية رياب ال ط  .... الشاداء ادبيا 

 سي ن االحتاللإلى أسيانا الب اسل في 
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 إقرار
في اإل  اع ال فسي    أقّي أنا ُهعّدة هذه اليسالة بأنّاا ُقدهم لياهعة الجلرل ل رل ع  ة الما ستري

نتيية  لالتيب ت  لأناا  اد   على  لاطالعي  لالداسابحثي  التيب ت  السابيةعب  رم  ت  ها  باستث اء    
ء ه اا  لم ُييد  ل رل ع  ة عليا دّت  اهعة أل اإل ا ة إلي  حرثما ل ع  لأّن هذه الد اسة أل أّت  ز 

 هعاد آخي.

 الت قيع:.............................. 

  هاح عياب علي الشيالن  

 التا ةخ: 
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 الشكر والتقدير
صددحة  همددا ز ل ددل علددى نعمدد  الاثرددية التددي هدد  باددا علر ددا لخاصددة نعمتددي العيددل لال عددحمددد اأ

 ما  هذه الد اسة المت اضعة.ه  إر ساعدني لهك  ي

كي ال دا  لال هيةة في أن الشكي علم لخلق لع   لريسردا لي ل  صلى ا علي  لسلم " ه  لم يش
 ه  الشكي أ زل   له  التيد ي أعظم  لال ه :   يد أرأن  أ د لزاها علي   ال يشكي ا" لذا فإن ي

 ال صدددا لاإل  ددداع خدددالل هسدددريري  اهدددل" علدددى ريديمددد  هحمدددد عيددد ة "الدددد ت    الفاضدددل أسدددتا ت
 .بت  راار  لإ  اعار  لال بعلم  للقت    لالذت لم  يجل علي  الرما  هذه اليسالةاليحثية 

سة  لنسأل ا أن   فع دي  اذه الد ن هإنيافي  أسارذري لنهالئي لنهرالري أعان ي ه   إلى  ل ه 
  على طيةق الجري لالحق لالصالح. بما رعلمت   لأن يسدع خطات

  اهعة الجلرل بإعا راا له ظفراا لما قده ه لي ه  ععم هت اصل خالل ع استي.إلى 

 إال باهلل .... لها ر فييي
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 ملخص الدراسة
 لبطالة وعالقته بمستوى الطموح لدى الطلبة الخريجين من جامعة الخليلقلق ا

اليطالة   بر  قلق  العالقة اال رياطية  إلى  التعّيف  الد اسة  الطم ح لدى عر ة ه   ل هدفم  هست ى 
الج الم الطلية  لاستجد   الجلرل   ه   اهعة  لضمم  يةير   اال رياطّي   ال صفّي    هيتمع اج 

  لاليالغ (2021 2020للعا  الد اسي   ع رجي ام ه   اهعة الجلرلالد اسة  ميع الطلية المت ق
  حرث رم إختيا هم  ( طاليًا لطالية567ا  بلغ عدع افياع العر ة     ليةً ( طاليًا لطا997عدعهم   

العش ق  رط ةيلرم     اليسيطة    ائيةبالطيةية  الطم حهقيا   هست ى  لهقيا   اليطالة  لتحيرق    لق 
 .أهداف الد اسة

هست ى الطم ح  عكسية بر  قلق اليطالة لبر   ا رياطية  الد اسة إلى ل  ع عالقة    جنتائ   ر صلم 
ة    حرث بلغ هعاهل اال ريا  للعالقة بر  قلق اليطالالطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلعر ة  لدى  
 . (-0.542  الطم حهست ى لبر  

 ان    ه   اهعة الجلرل  لدى عر ة ه  الطلية الجيةير   هست ى قلق اليطالة  أظايت ال تائج أن  ل 
ر صلم الد اسة إلى ل  ع    (4.02إ  بلغ المت سط الحسابي للد  ة الالية ليلق اليطالة    هيرفعاً 

إحصائية   عاللة  هت ّسطات  فيلج  ات  الجع  ات  بر   ه   الطلية  الجلرليةير   على   اهعة 
اليطالة   قلق  الي سهقيا   لمتغري  بلغ      رعزى  بمت سط حسابي  الذ     هيابل  4.14لصالا   )

ع  ات  بر  هت ّسطات  ر صلم الد اسة إلى ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية  ل    ( لإلناث 3.95 
الجلرل الجيةير  ه   اهعة  اليطالة    الطلية  لمتغري  على هقيا  قلق    لصالا  اليةال  ن عرعزى 

اإلنسانية بلغ    الاليات  هيابل  4.09بمت سط حسابي  العلمية3.89(  للاليات  ل    (   ع  ل ذلك 
لصالا الذ   هست ى الدخل ادسيت لد ام  أقل ه      رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسيت   فيلج 

الحسابي    يكل(  1500 هت سطام  ل (4.33ل ان  للفئة     الحسابي  المت سط  -1500 بلغ 
رعزى لمتغري  لل  ع فيلج     (3.90 يكل( بلغ   3000( لللفئة  أكثي ه   3.99(   يكل3000

ل ان    (69-65ه     هعدلام التياكمي في الياهعةلصالا الذ       ياهعةالمعدل التياكمي في ال
 .( 4.24هت سطام الحسابي   



 

 ل

 

لردل هد  هد   اهعدة الج لددى عر دة هد  الطليدة الجديةير  هسدت ى الطمد ح أن  كما أظاديت ال تدائج  
  (3.16  ددة الاليددة لمسددت ى الطمدد ح   ددان هت سددطًا  إ  بلددغ المت سددط الحسددابي للد  ظدديهمل اددة ن
طات الد اسددة إلددى ل دد ع فدديلج  ات عاللددة إحصددائية  ر صددلم  الطليددة الجدديةير  ع  ددات بددر  هت سددّ

بمت سددط    لصددالا اإلندداث رعددزى لمتغرددي اليدد سعلددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  هدد   اهعددة الجلرددل
ر صددلم الد اسددة إلددى عددد  ل دد ع فدديلج  ات عاللددة   ( للددذ   3.06ل  ( هيابدد3.22لددغ  حسددابي ب
على هقيا  هست ى الطم ح  الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل  ات ع بر  هت ّسطات إحصائية  

طات   ندد ع الاليدةرعدزى لمتغردي  ر صددلم الد اسدة إلددى ل د ع فدديلج  ات عاللدة إحصددائية بدر  هت سددّ
رعددزى لمتغرددي المعدددل علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الجلرددل ير  هدد   اهعددةالطليددة الجدديةع  ددات 

لبلدغ المت سدط  فمدا فد ج( 90  هعددلام التياكمدي فدي الياهعدةلصالا الدذ     التياكمي في الياهعة
لصدالا الدذ   هسدت ى   رعزى لمتغري هست ى الدخل ادسديت  (  ل ذلك عد  ل  ع فيلج 3.55لام 

 . (3.30لبلغ المت سط الحسابي لام     يكل (3000 أكثي ه  الدخل ادسيت لد ام 
مياكدددز اإل  ددداعية فدددي ت الياهعدددات لالعا اإلألصدددم الد اسدددة إلدددى هحاللدددة اييددداع حلددد ل هددد  قبدددل 

الطلية الجيةير  ل فع هست ى الطم ح ه  رأثري قلق اليطالة على   للتج يفالميتمع للنا ة العمل  
 .لدى عر ة ه  الطلية الجيةير  المستيبلي 

 قلق اليطالة  هست ى الطم ح  الطلية الجيةير . الكلمات المفتاحية:

 بإ ياف ع. هحمد عي ة 

 ح  يالنة  ها   الياحثة
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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 



 

 ن

 

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 
 ا كلتهومش خلفية الدراسة

 مقدمة

اليشيةة   الميتمعات  الياهعات  الت مية رزلع  عيلة  ري ع  لاي  لالما ية  العلمية  بالافاءات 

الميتمع في  التعليمية   لالتيد   الص اعية   الز اعية   اإلقتصاعية   المياالت  يعتبي   لذا  في  افة 

الياه أهم  ع التعليم  أحد  ععم  ي  في  الت مية  المي هات  فالتعليم    الم الععلل    في  ميعلرحيرق 

 ان ا هعلمر   أل ها دسر    رأهرل الجيةير  أكاعيميًا لها يًا س اء  اعداع ل الياهعي يعمل على  

 اتاليد  ل   اهتالك الافايات أخيى حرث يمك ام ه     ياء  أل   ال أعمال أل أصحاب ها أل أط

عل   لالماا ات   يأري  له ا  المستيبلية   ل ظائفام  باحداسياسات  الالنهة  الالميتمع  بر   ت ان ث  ن 

العمل بحرث  ت فبالجيةير    لالتيلرل ه  نسية  ي لام فيص لمجتلف رجصصارام لس ج  لعمل 

دن    م الحاضيفي ال ق  اليطالة بر  الجيةير  ها أهك   لك ان الت افس  بري على فيص العمل

لظ رتطلب  أت  حتى   ايفة  العالية  لالافاءة  ال ظيفة اآل  الجيةج  سفالجبية  على  لةحصل    خية  

ركس   لبع الشك ك  ربدأ  الجيةج  سلك  هذا  لظيفة  ال   على  حص ل   عيضة  بضئالة  لةك ن 

 لإلصابة بيلق اليطالة. 

الميتمعات  يشري   هعظم  في  الحالي  الفلسطر ي  لخالعيبية  ال ضع  هيتمع ا  في  ص صًا 

ه   اعداع   هعاناة  إلى بالجيةير      برية  اليطالة  ر فه   عد   لامسبب  لظائف  حسب    ي 

المستمي لخص صًا أن  ل حيارام    طبيعة  لىثي عا  ؤ هذ رجصصارام  ل  لاليلق  الت ري  لام  ةسبب 

الحياة   دخيى هتطليات  فتية  ه   رزعاع  لالضغ    هذا   لد    هت  عة  الطلية  فال  ه   عر ة  لدى 

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

ه  ة عمفيص  علىلبإهكانية حص ل    ل   ل  ال اقع   هع  الئمت   بمال اسية  للا   الياهعية    ااعر  
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الياهعات  يعاني   الذت   هيتمع ا  خيةيي  ه الفلسطر ي  في  المستمي  اليلق  اليطالة     أنهة  ه  

الطم حات المستيبلية  لرا ن    ل فسي لالتفاري السلبي ه  حالة ه  عد  االرزان االجيةج  فيعاني  

اها   لاالنغالج الفايت لدي  هتدنية لةعاني ه   فاءة الذارية  لاا   ى لةك ن هستفي أعنى هست ةاراا   

 (. 2007   الصيان   ريد يه لذار  لرايف  اال تماعي يك ن في أعنى هست ةار 

اإل تماعي  ال فسي  ادكاعيمي(  طالة على أن  أحد أهم أ كال اليلق    ظي إلى قلق الي

لعلى هست ى فعالرتام لأعائام الجيةير   لية  لاليسدية للطيشكل خطيًا على الصحة ال فسية     أنل 

للطالب  هحيط  عاهل  يشكل  فإن   لهستمي  عال  بمست ى  اليلق  هذا  يك ن  لع دها  لانتا رتام  

ن بسبب عد  التااهل بر   الجيةج لة لد لدي  ضغ   نفسية لا تماعية لاقتصاعية ل ل هذا يك  

 (.Bassi, et al., 2006  التعليم لاحتيا ات الت مية ه  الي ى اليشيةةهجي ات 

حالة غري هستيية ه  الصحة ال فسية ع د الطلية  على إيياع قلق اليطالة  لال ييتصي رأثري

  في  اسيهم لهيتمعام بصفة عاهة  فر لد حالة ه  العيز لدى الجيةير   بل رمتد إلىالجيةير   

طم حارام اع ل دفي لمستيبلية لاؤالء اه ا اة رحديات الحياة لضغ طاراا  لرعرق رحيرق االهداف ا

الحياة له  ه ا   شأ   الغم ض ح ل  في  بالج ف ه   حالة ه   الجيةير   المستيبل لدى هؤالء 

ة  هستيبل هيا ل اضافة إلى  لك فإن   ؤثي على هست ى انيانهم لعافعرتام ادكاعيمية في الس 

 (.2007   خطابي  الياهعية ادخرية

ن   أهي  د ي باليحث لالتحلرل  لك أعلي رية  ثا  المتي لاآل   سيابإن رحلرل قلق اليطالة بأ

بدا الحياة  على  هيبل ن  خيةي ن  الطلية  ل  عهفعية  هؤالء  إلثيات  ق ةة  لا اعة  ل ق  لعزةمة  م 

ك هم تمع الذت يعيش ن في   لذلاعلا  ا تماعية عاخل الميتالل هياكز ل حلا  طيةيام في الحياة

بعد التجيج لاليد ة على قبل ل الة  يطالق  قلإ  اعية في  ي ية ه ا اة  يا    هساعدةإلى    بحا ة
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  ة عيعالية ه  الصالبة ال فسية لالتايف هع هتغريات الحياة لظيلفاا الص  المحافظة على ع  ة

يلق اليطالة لدى الجيةير   ما  باإلهتالاثري ه  الد اسات  لهذا حفز  .  (2019   طالفحة لالفيياء 

لف يات    (2019لالفيياء   يت طالفحةالفاالج  االنغ  أخيى هثل:بيلق اليطالة لعالقتاا بمتغريات  

ظاهي   ع اسة  الحياة  هع  الطرب     (2018التعاهل  ع اسة  الحياة  هذه  2020ل  عة  أها    )

 هيريط بيلق اليطالة. قد  بطم بر  قلق اليطالة لالطم ح المستيبلي  متغري هامالد اسة 

الطالب الجيةج للعل   ةحيا  رأثريها على  انب  لة ييعل ا نفاي في  ن اع اك ا ليلق اليطاإ

رحيرق أهداف حياة    الذت  لعب عل ًا فعااًل فيالمستيبلي   هست ى الطم ح  اهماا ه  التأثري على  

لهست ى  ه   الطالب  المستيبلي  ادفي الطم ح  حياة  في  رؤثي  التي  المتغريات  بمست ى     لةتحدع  اع 

ا الحيارية  لالفا لةالجبيات  الفتاح     لةيى    ل ا حة  بأن الط  ست ى ( ه2007عبد  ثابتة   م ح    سمة 

ارنسبيًا   لرمرز  اليعض   بعضام  ع   عالقة    تضم دفياع  له اك  المسؤللية  لرحمل  الافاح 

المستيبلي    الطم ح  لهست ى  لدي   الذات  لريد ي  للفيع  الذ اء  هست ى  بر   ع دها  لذلك  ا رياطية 

 زةد ه     اذ هان  هكانية الحص ل على لظيفة فتعدعه الهك فيص   عي الطالب الجيةج بأن ه ا

ر قعات اييابية ع   ار   هست ى الطم ح لدي  الن ال ياح لالافاءة في ال ظيفة ر لد لدى الفيع  

 (.2018  عا    المستيبل  لارياهات اييابية نح ل ضا ع  الحياة 

الزبري   أن     د  2017لةشري  إلى  ه اا(  أ كال  الطم ح  الطم ح    :لمست ى  هست ى 

الد اسة    نح  ي ل المااالقتصاعت لاال تماعي ل  الطفي هذه  الما ي  ني ز على هست ى  أل  م ح 

اعلى هست ةار  ع دهاال ظيفي   الجيةير  في  لدى  الطم ح    يحصل على لظيفة   لةك ن هست ى 

    الحياة لةيل هست ى الطم ح ع دها يك ن لد ام يك ن لدي  أهل في المستيبل لارياه اييابي نح 

اليطالة قلق  أل  المستيبل   ه   اس  ه   لأل    قلق  الطم ح  هست ى  هصطلا  عيمب   تجد  

 DEMBOع اس في  لالفشل    ت (  ال ياح  ادفياع    هلأثي ع   لدى  الطم ح  هست ى  فإن على  لذا 
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الياع  على رحد د   الميرفع ه   الطم ح  التصيف في  هكانية  لإقد ار     لر ظيفاالنسان صاحب 

 ع قلق   ا  في ظل ل لل ها  بشتى ص   التي رعتيض   التحديات    على ه ا اةض ئاا له  ادقد   

اليلق ه  الذت ييع هست ى الطم ح في اعنى هست ةار  لذا فإن هذه الد اسة    لاليطالة فإن هذا 

العالقة   الاشف ع   الطم ح  اال رياطية  رحالل  اليطالة لهست ى  الطل  لدى عر ة بر  قلق  ية ه  

 .اهعية الي ياحله  الم  ت في الس ة اليابعة لادخريةالميبلر  على التجيج أ الجيةير  

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

في الحص ل حس بية  فيص العمل لانتشا  ال اسطة لالمفمحدلعية     التفاري في قلق اليطالة نةاعة  

  ( ب اقع 2020لل   اد  ( في اليبع 336,300فيد بلغ عدع العاطلر  ع  العمل      على لظائف

ل 211,300  قطاع غزة  في  الغيبية 125,000(  الضفة  في  ادلضاع  ع   فضاًل    (  جص 

د   ع  لاا ريفع ه  حدة لنةاعة اليلق    اال تماعية لالسياسية غري المستيية لنةاعة هتطليات الحياة 

عل الحص ل  اهكانية  في  خيةج  ع د  أت  لخاصة  عمل  فيص  هياعد   الطليةى  على  هم   الذ   

 .الياهعية لالميبلر  على التجيج  اسةالد 

خيةية بكال  ة   ا  اع     ناا   نفساا  حالة الياحثةلاقع  هشكلة الد اسة ه     ظايت ليد  

ه     لغاية اآلن  يلرعان عانم  حرث    في نفس التجصص   ها ستري  اآلن  لرد     ريب ت نفسي ل 

خالل    لاا  ئمةهال  عمل   عد  ر في فيصة بسبب    ردني هست ى الطم ح المستيبلي؛قلق اليطالة ل 

التجصصات    ه   افة  الجيةير   الطلية  ه   الاثرية   على  لهذا   طبق  السابية   فتدني  الفتية 

فحال     صاعيةهست ى الطم ح المستيبلي لدى الطلية  ؤثي على حيارام ال فسية لاال تماعية لاالقت

ه    عالي  بمست ى  التجيج   حي  على  الميبلر   الطلية  ه   االالاثري  استيي عد   لذا    ل فسيا  

  :اآلريح ل السؤال اليئيس الد اسة هشكلة رتمح   
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ا  ر  د هل   لدى   رياطيةعالقة  المستيبلي  الطم ح  لهست ى  اليطالة  قلق  ه     بر    الطلية عر ة 

 الجيةير  ه   اهعة الجلرل؟

 ةالدراسأسئلة  
  تفيع ع  السؤال اليئيسي ادسئلة الفيعية التالية: 

   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل؟عر ة ه  ى  ة لد ها هست ى قلق اليطال .1

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

لمتغري  الي س    رعزى  الجلرل  الالية ه   اهعة  الدخل التيا  المعدل   ن ع  هست ى  كمي  

 االسيت(؟ 

   ه   اهعة الجلرل؟ يةيرالج الطليةعر ة ه  ها هست ى الطم ح المستيبلي لدى  .3

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

لمتغري  الي س    رعزى  الجلرل  الالية ه   اهعة  التياكمي   ن ع  الدخ   المعدل  ل هست ى 

 (؟ االسيت 

لجيةير  ية ا الطلعر ة ه   لدى    هل ر  د عالقة إ رياطية بر  قلق اليطالة لهست ى الطم ح .5

 ه   اهعة الجلرل؟  

 أهداف الدراسة  
 رادف هذه الد اسة إلى رحيرق ها  لي : 

 الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل. عر ة ه  التعيف على  هست ى قلق اليطالة لدى   -

 الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل. عر ة ه  لمستيبلي لدى  هعيفة هست ى الطم ح ا -
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الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل عر ة ه   يطالة لدى  ق الت قلهعيفة الفيلج في هت سطا -

   المعدل التياكمي  هست ى الدخل االسيت(.ن ع الاليةريعًا لمتغري  الي س   

الطلية الجيةير  ه   عر ة ه   هعيفة ها إ ا  انم ه الك فيلج في هت سطات الطم ح لدى   -

 اكمي  هست ى الدخل االسيت(.التي عدل   المن ع الالية اهعة الجلرل ريعًا لمتغري  الي س  

  عر ة   العالقة اال رياطية بر  قلق اليطالة لهست ى الطم ح المستيبلي لدىق ة ل كل  هعيفة   -

 الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل.ه  

 أهمية الدراسة  

أهمية في  رمثلم  الد اسة    الد اسة  هتغريات  بر   العالقة  طبيعة  ع   الاشف  هحاللتاا 

 ا في ادهمية ال ظيةة لالتطبيقية على ال ح  اآلري:  يائاة إ لرجتصي أهمي

 ادهمية ال ظيةة: 

أ - في  الد اسة  هذه  أهمية  اليطالة(رام   هتغري  قلق  رت الل   ل  ي  السيك  اإلنتاج  له   ناا 

الذ   يعان ن  الطلية الجيةير   عر ة ه     قتصاعت لاال تماعي علىلليطالة له اك التأثري اال

اه    االرزان  لال فسعد   ال ا مي  لالت ري  نح     ليلق  السلبي  لاالرياه  اليطالة  قلق  ع  

 المستيبل. 

في الس ة  لطلية هيبلر  على التجيج    قلق اليطالة  هتغري  في أناا ر اللم رام  أهمية الد اسة   -

ط بمست ى  ل بط   فاعل  م حامادخرية  عل   فالطم ح  لعب  هستيبل    المستيبلي  رحد د  في 

 ي حيار .     فالتطالجيةج لهست ى ال ياح ل 

أعداع   - لتزا د  أيضًا  الفيعت  الصعرد  لعلى  الفلسطر ي  الميتمع  في  لاقع  ر اللم  الد اسة  ان 

 .الطلية العاطلر  ع  العمل لإلياء الض ء على هذه ادنهة ه  ال احثة ال فسية لالما ية
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 ادهمية التطبيقية: 

ا - في  الييا   أصحاب  الد اسة  هذه  نتائج  رفرد  أن  المت قع  ارياع  عات  لياهه   خالل  ه  

استياريييات لبياهج رعليمية لا  اعية رساعدهم على التج يف ه  رأثري قلق اليطالة علرام  

 ل الالنهة للم افسة في س ج العمرزلةدهم بالماا ات لالافايات  ل ذلك  كل حسب رجصص   

 . للحص ل على ال ظائف دنام يعان ن في الس ة الد اسية ادخرية ه  اليلق العالي

بر     ينرب - ريبط  بحرث  اخيى  لد اسات  افاج  رفتا  اناا  في  الد اسة  لاذه  التطبيقية  االهمية 

ا ة الذات  التفاري اإلييابي   الفاعلية الذارية   اع هثل     لهتغريات اخيى    هتغري قلق اليطالة

ا بر الافاءة  اليطالة  قلق  هيا نة  لإهكانية  ال ظاهرلما ية   الياهعات  طلية  لالياهعات ر      

 .فلسطر في  جاصةال

العمل  - ال ظيفي لنا ة  اليطاع  المجتصة ع   الياات  نتائياا  الد اسة له  خالل  هذه  ر    

ا  اعية   بياهج  ب اء  في  الما ي  اال  اع  ه لهياكز  العالي  المست ى  اليطالة   لم ا اة  قلق 

 لبعد رجي ام. لية قبل رجي امللط

 حدود الدراسة
 ة:الحدلع التالي ضم را ن حدلع الد اسة 

 فلسطر .  /حد المكاني:  اهعة الجلرل لا

 (. 2021-2020الحد الزهاني: أ يةم هذه الد اسة في العا  الد اسي  
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على   الد اسة  هذه  أ يةم  اليشيت:  ه الحد  الد اسي الطلية    عر ة  للعا   رجي ام    المت قع 

 .  لفي هجتلف التجصصات في الياهعة لد  ة اليكال  ة   ه   اهعة الجلرل (2020-2021 

الطم ح  لا بمست ى  اليطالة لعالقت   قلق  الم ض عي:  الجيةير   حد  الطلية  ه   عر ة  ه     لدى 

الجلرل ضم       اهعة  الياحثة  قبل  ه   رط ةيها  رم  التي  بادعلات  الد اسة  نتائج  لرتحدع 

 لاا.  ةةالسيك هتي الجصائص 

 مصطلحات الدراسة  
   "Unemployment Anxiety"قلق البطالة 

انفعال" حالة  ره   لالت ري تسم  ية  الج ف  هشاعي  فراا  لرزعاع  ال فسي  لاالنزعاج  اال رياح  بعد  

لةتعكي فراا المزاج لةيرفع فراا الج ف ه  أحداث المستيبل لة شغل باا رفاري الفيع بما  تادعه  

 .(2018   عا     "يعيشااه  خطي اليطالة التي  

ظية ل ع   هكد  لشيا  للح  ؤقت ( قلق اليطالة بأن   عة فعل هCharles, 2012   ز ا ل  لعيف

الفاي   لانشغال  المزا ية  الحالة  استييا   لعد   لهجالف  ر ريات  ه   يصاحباا  لها  اليطالة 

 لاضيابات عاهة.

إجرائياا   يعرف البطالة  ع  :بأن   قلق  يحصل  التي  الالية  نت الد  ة  الد اسة  عر ة  افياع  يية  لراا 

 . الد اسةهذه  هداف المط   لتحيرق أ  إ ابارام على هقيا  قلق اليطالة

 مستوى الطموح  

ه  سمة عاهة لهيرفعة ه  سمات الشجصية المت افية لدى هؤالء ادفياع لالتي رصل بام إلى  "
 . (2015  ب  الل لع علخ  "أكبي هست ى ه  التف ج 
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بال ياح "(  (Todd, 2004  ر لع   لعيف لخبير   المستيبل  إلى  الفيع  نظية  بأن   الطم ح  هست ى 

 . "كم ب ظية الفيع إلى هستيبل  لرحد ه  هست ى طم ح لرتحؤثي لالفشل لالتي ر

الد  ة الالية التي يحصل علراا افياع عر ة الد اسة نتيية    :بأن   مستوى الطموح إجرائياا   ويعرف

 ة.معد لاذه الد اسهست ى الطم ح الإ ابارام على هقيا  

المسيلر   الطلبة الخريجين الطلية  ع   : هم  لالتسيرل في  اهعة  ب ل  الي  ائية سميًا في سيالت 

 (.997  عدعهم   ( لالمت قع رجي ام في هذه الس ة لاليالغ2021-2020الجلرل للعا  الد اسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 ل الثاني فصال
 اإلطار النظري 

الددددة لالطمدددد ح اليطقلددددق الطددددا  ال ظدددديت لرضددددم  هتغرددددي  ت ددددالل هددددذا الفصددددل هحدددد  ة  ا 
 .ثانياً  الطم ح المستيبليألاًل ثم ل ذلك الد اسات السابية المتعلية بيلق اليطالة  المستيبلي

 قلق البطالة  ماهية  أوالا:  
الطالددب لخص صددًا ع ددد اقتددياب ه عددد  يعددد قلددق اليطالددة هدد  أكثددي ادهدد   التددي يفاددي فراددا

طالددة راددد  طم حاردد  المسددتيبلية  الي للاد لتجدديج  يحددث عد  فيصددة عمددل ر اسددي   رجي د   فيعددد ا

فادددي ظددداهية ا تماعيدددة ل ددددت فدددي الميتمعدددات اإلنسدددانية فدددي الماضدددي لالحاضدددي  لادددذا يكددد ن 

ال    دد هيتمدع يجلد   الطالب الجيةج قليًا على هستيبل  بسدبب اليطالدة التدي رعدم الميتمدع  حردث 

بشدكل عدا  فدي  تقتصداع اال سدت ى ه اا بشكل أل بآخي فإناا ه  أس ء المشاكل المعيلفة على الم

هعظم الدلل ال اهية  فس ج العمل هشيع بالا اع  لع دها يطلب  اع ًا ييد الاثردي هد  المتيددهر   

 ف علددى هسددتيبل  فتاد ن نسددية الحصدد ل علدى عمددل ضددئرلة  دددًا  فمد  ه ددا البددد للطالددب هد  الجدد

 (.Mahammed & Devecioglu 2018   ال اقع الذت يعيش لةك ن قليًا له زعيًا ه  

( قلق اليطالة بأن  "استيابة لخبية انفعاليدة غردي سدا ة رعتديت الطالدب 2021لعيف عبدا  

الياهعي الميبل على التجيج  لريعل  يشعي بالج ف لعدد  اال ريداح لالتد ري لالتيقدب بسدبب عدد  

ع هت قدديير دد  فددي الحصدد ل علددى عمددل ه اسددب بعددد رجي دد  للاثددية ر قعاردد  السددلبية لرأهلدد  الغرددي 

  ج العمل.لس

 ددع   غدداهض غرددي سددا  هصددح ب " :بأندد  ( قلددق اليطالددة2020 ت لطددالك عدديف اليبدد   ل 

بددالت ري لالجددد ف هدد  المياددد ل   تادددع الطالدددب اليددداهعي لخاصددة الطالدددب ل دديك التجددديج نتييدددة 
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دكردددة لشدديا اليطالددة  لهددا  تيرددب عليدد  هدد  اثددا  سددلبية فددي الميدداالت اال تماعيددة لت قعاردد   ددي  ا

 ."لالما ية لال فسية اعيةقتصلاال

عيددا ة عدد  ( بأندد : "Mahammed & Devecioglu  2018لعيفدد  هحمددد ل عي يكدد لج 

هجالف هجتلفة يشعي باا الطالب الياهعي  رتعلق بعد  اليير  في العمدل هسدتيبال  لأند  هعديض 

ة لاثدددي أن   تاددي ادهددي بدد  إلددى اليطالدددة لعددد  الحصدد ل علددى لظيفددة ه اسدددية بعددد التجدديج نتييددة 

 سلبية لس ج العمل".الت قعات ال

اسددتيابة انفعاليددة هؤقتددة غرددي سددا ة  ل ددع   هكددد   تادددع " :بأندد  (2008  اليمددال لبجرددم   لعيفدد

رد ريات لهجدالف لعدد اسدتييا   الفيع نتيية لت قعار   ي  ادكردة لشيا اليطالة  لها يصاحباا ه 

 مية".اليسالة   لاضطياب عا  في الحالحالة المزا ية لانشغال الفاي

حالدددة هددد  التددد  س لعدددد  االطمئ دددان لالجددد ف هددد  " :( بأنددد Zaleski, 1996  نالسدددكي  لعيفددد

التغردديات السددلبية فددي المسددتيبل  لأن حالددة اليلددق الشددد د رحدددث هدد  راد دددها لهدد  أن  ددرئًا  ا ثيددًا 

 ".قيقيًا يمك  أن يحدث للفيع ح

يحصل علراا المفح ص لتي  ة ا" قلق اليطالة بأن  الد    (2015   ل اهر   لعيف ا تي 

 على هقيا  قلق اليطالة المستجد  في الد اسة".

اليطالدة بأند  عيدا ة عد   يمكد  رعيةدف قلدقلالتعيةفدات ادخديى لبعد استعياض التعيةفدات السدابية  

تيابد  هد  التجديج نتييدة لت قعارد   دي  ادكرددة لشديا ع  للطالدب ع دد اقل ع   هزعج  تيا   عة فعل

 ه  ر ريات لهجالف لعد  ارزان للحالة المزا ية ع د الطالب الجيةج. فياا يا اليطالة  لها

 أسباب مشكلة بطالة خريجي الجامعة
 ( ع  أسياب هشكلة بطالة خيةيي الياهعات  ما يأري:2004رحدث عيا   
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 تمدداعي الم شددأ  فالمددا ناع التضددجم السددكاني ناعت نسددية اعت الددذت هدد  االتجلددف االقتصدد .1
أن الزةاعة السديةعة فدي ال مد  السدكاني لهدا   شدأ عد   لدك هد  خلدل  لك    اعًا اليطالة ا رف

في الت انن بر  ق ى العيض لالطلب لس ج العمل  فال م  السكاني  ؤعت إلدى نةداعة نمد  
 الي ى العاهلة.

 ع فددديص لظي يدددة للعددداطلر  هددد  الجددديةير  قتصددداعية إلدددى عدددد  ل دددأعت ندددد ة المددد ا ع اال .2
مدي بادا االقتصداع العدالمي لانعكاسدار  علدى االقتصداع لتدي يردية اخاصدة هدع التحد الت الاب

الد ط ي فدي الميتمدع الفلسدطر ي  لهد  االهددي الدذت يشدكل عبئدًا إضدافياص علدى السددلطة 
 في رم ةل عمليات الت مية.

ئلدة هد  الجديةير  الحاصدلر  الجديةير  فا داك أعدداع ها  عيز س ج العمدل عد  اسدتيعاب  .3
 على هؤهالت هجتلفة.

العمدددددل لرطدددد ةي طيائيادددددا  لعددددد  الت سدددددع فددددي االنتددددداج أل ر فردددددذ الرب  ث أسددددعددددد  رحدددددد  .4
 هشيلعات  د دة.

ر ظيددف بعددض الشددياب فددي أعمددال لا ددغال هؤقتددة ال رحتدداج لجبدديات لبددا    هتدنيددة هدد   .5
 رفاقم هشكلة اليطالة.علن عي ع لرأهر ات هما  زةد في 

 على الطلبة الخريجين    اآلثار السلبية لقلق البطالة
بة الحصددد ل علدددى لظيفدددة أل عمدددل ه اسدددب   صدددع: ه اسدددية ى لظيفدددة ل علدددالحصددد صدددع بة -

للطالدددب المتجددديج ريعلددد  فدددي حالدددة هسدددتمية لليحدددث عددد  فددديص عمدددل لغددديض رحيردددق ه ةتددد  

  لالتديابط لالعالقدات اال تماعيدة  لةعدد اال تماعية لالمعبي ع ادا بالمكاندة لالددل  اال تمداعي

اة الشدجص  ففيددداناا ريعلدد  فددي حالددة فددي حيدداسددية رحيردق الا ةددة ال ظي يددة هدد  ادهدداف ادس

 اغتياب عائم ع  الميتمدع لهد  ح لد   فالا ةدة اال تماعيدة رحددع بعدد رحيردق الا ةدة ال ظي يدة

 (. 2014    ةمات  
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ة ليلدق اليطالدة التدي  تعديض لادا يدة هد  اآلثدا  السدلبيرعدد العزلدة اال تماعالعزلة اإل تماعية:  -

 .العاطل ع  العمل

  لسددديطية اليحدددث عددد  بددددائل  د ددددة النتمائددد  ة لالفعاليدددة اال تماعيدددةمشدددا   ى الرددددني هسدددت  -

 فدي سددل  ام يصدداعج أقديان ه حدديفر  للميتمدع فرتعديض إلددى االنتمداء إلددى هيتمدع بدد ل ال ان

 .لةشكل ن خطي  بري علي 

 لب دم االبد  أل الة ال فسية لالعالقدات االسديةة إ  أن ادسدية رعداني هد  بطالدة على الحاالتأثري   -

 (.2014 الد ال ة الجيةية هذا ا ا لم يك  ه الك أكثي ه  خيةج في ادسية ال احدة 

 النظريات المفسرة لقلق البطالة
 نظرية التحليل النفسي

الثالث الا  ادنا ادندا ادعلدى(  ةيصدبدر  قد ى الشج( أن     د عياكًا Freud يى فيلةد  

يا ة ع   ع   لإحسا  هبام غري سا  ليلق عى أن الةك ن اليلق أحد نتائج هذا العياك   ما  ي 

همزلج بالج ف لالتعدب لالتحفردز لالتد ري ل دذلك أعدياض  سدمية  لةعتبدي  عة فعدل لحالدة خطدي  

اهتمددم بددأن اع الصددياع لالال ددع   لُرعددد نظيةددة التحلرددل ال فسددي أحددد أهددم نظيةددات الشجصددية التددي 

(  ائددد لهؤسدس هدذه ال ظيةدة لهدد  ألل Freudد لرعدد اليد ة المتحكمدة فدي سددل ك الفديع  لةعدد فيلةد

 .)2016  عبد اللطيف لآخيلن  ه  إهتم بد اسة اليلق

 النظرية السلوكية

شد   ر ظي هذه ال ظيةة إلى الفيع أن  ييتيس الصفات لالسل ك هد  البرئدة لال سدط الدذت يعي

 ي ل اددةلأت يكتسددب اليلددق  مددا يكتسددب هدد  البرئددة التددي يعدديو فددي لسددطاا أت  ددع   آخددي  لهدد
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يا  ددددة للتحلرلدددددة  فالسددددل  ر ن ال  ؤه دددد ن بالددددددلافع الال ددددع  ةة  لال  تطلعدددد ن للدددددد  اهيات نظددددي ه

ال فسددية  بددل إناددم يفسدديلن لة ضددح ن اليلددق فددي ضدد ء اال ددتيا  الاالسدديكي  لهدد  ا ريددا  هثرددي 

ي مثري ادصددلي  لةصدديا المثرددي اليد ددد قدداع  علددى اكتسدداب االسددتيابة المتعليددة بدددالمثر د ددد بددال

ذا يفسدي أن هثردديًا ُهحا ددًا يمكدد  أن  ديريط بمثرددي آخدي هدد  طبيعتد  أن  ثرددي الجدد ف  لي  لهددادصد

لبددذلك يكتسددب المثرددي المحا ددد صددفة لطبيعددة المثرددي ادصددلي المجيددف فر ددتج لةكدد ن قدداع ًا علددى 

ابة الجدد ف هددع أندد  هدد  طبيعتدد  ادصددلية أن ال  ثرددي الجدد ف  لع دددها  بتعددد الفدديع اسددتدعاء اسددتي

قددة نيددده يشددعي  بددالج ف ع دددها   ا دد  نفددس الم ضدد ع الددذت ييدد   بدددل ه المثرددي ه العال سددى هددذ لة

الشددديطي  هدددع أن هدددذا الم ضددد ع ال  ثردددي الجددد ف بأصدددل  لطبيعتددد   فدددإن الفددديع يستشدددعي الجددد ف 

 . )2009 شيجي لم ا الغاهض الذت ه  اليلق

 النظرية المعرفية

( beckى الفديع  فيدد اسدت تج بيدك  يلدق لدد تداج الرلعب ادفاا  لالمعتيدات عل ًا هامًا في إن

أن اضدددطياب التفاردددي ييدددع فدددي لدددب الُعصددداب  لالتشدددابك هدددع التفاردددي الددد اقعي  لأن ه ددداك ثدددالث 

ادفادا  المج يدة  ل دذلك ظ اهي ر تداب هديةض اليلدق أهمادا عدد  اليدد ة علدى التحددث بمدا يجدص 

أت صدد ت أل حي ددة أل يفسددي  أت أندد رادديا  ادفاددا  بشددأن الجطددي لالجدد ف ه دد   لرعمدديم المثرددي 

 (.2005  البباللت لعبد الحمرد    خطيد اختالف برئي بأن  هص

لرعتيد ال ظيةة المعيفية أن السدبب ادساسدي فدي هشدكلة رذبدذبات لاضديابات اليلدق يكمد   

رفسددري ال اقددع الددذت نعيشدد   لأن هصددد  الجطددي   ددتج هدد  المعل هددات التددي  فددي أسددل ب الفدديع فددي

الميتمددع  لعدد  المسددتيبل  لعدد  برئتدد   لةدديى المعيفردد ن إلددى اليلددق     لعدد عدد  نفسددلدددى الفدديع 

ال ددا م ع ددد ادفددياع علددى أندد  نددارج هدد  أفاددا هم عدد  أنفسددام  لعدد  الميتمددع لالمحدديط باددم  لالددذت 
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ثردددي هددد  الم اقدددف التدددي رددد ا اام علدددى أنادددا رشدددكل هصدددد ًا للجطدددي ييعلادددم   حدددانلن لتفسدددري الا

قف حقيقية  له  المت قع أن  تجطاها الفيع بدلن حدلث أت اا ه اطبيعت لالتج ةف  في حر  أن

 هشكلة.

ه اليلددق لاسددتميا ه لنةاعردد   بدددأ   كمددا لردديى ال ظيةددة المعيفيددة أن العاهددل ادساسددي فددي نشدد 

  لالمعتيدددات رلعددب عل ًا حاسددمًا فددي اليلددق حرددث إن أفاددا  الفدديع هدد  عمليددة التفارددي  لأن االفاددا

يلدق حدد ثًا سدلبيًا هدع الدذات  لضدييًا هسديطيًا لانجفاضدًا فدي الافداءة ضم  ال   لةترحدع  علع أفعال

 .)2013الذارية ال لرد  

لــدى طالــة قلــق البفــي الحــد مــن  والمؤسســات التعليمــة والمجتم يــة دور الجامعــات
 الخريجين

يةير  للحددد هدد  قلددق اليطالددة لدددى الجدد لهؤسسددات الميتمددعالياهعددات  ريدد   باددا لا  التدديادع أهددم 

 (:2009 نصرية  

ه  خالل  انشاء ناعت الجيةير  في  ل  لهياكز عمل للياهعرر  بعد رجي ام  لظائفر فري   -

 . اهعة لايياع ه اقع الاتيلنية ح ل ر في فيص العمل في الس ج المحلي لالجا  ي

ر عيدددة ادسدددية لالمحيطدددر  بادددم جددديةير  العددداطلر  عددد  العمدددل هددد  خدددالل لطليدددة الهسددداعدة ا -

 ق لد ام.ة اليله  حد  للتحيق

ذه ادنهددة لالتج يددف هدد  لمسدداعدة هددؤالء علددى ريددالن هدد الالنهددةردد فري اإل  دداعات لال صددائا  -

 آثا ها المت  عة.

ردد في التجصصددات  ر سددرق السياسددات التيب ةددة هددع االقتصدداعية هدد  خددالل لنا ة العمددل لر ظدديم -

 ع  العمل.اطلر  ه  العلحد ه  الجيةير  في التجصصات التي فراا أعداع  برية لال اع ة 
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 ر فري فيص عمل للطالب الجيةج بعد رجي   لتحيرق  ار . -

 إعاعة رأهرل لرد ةب العاطلر  ع  العمل بما  تالء  هع حاعات س ج العمل. -

لهدددذا بقيددداهام بتددديبص عملدددي يسددداعدهم علدددى رزلةدددد الطليدددة بدددالجبيات العلميدددة قبدددل رجدددي ام  -

 ري للعمل للاي رأخذ  جبية ها ية.التحض

 ج.ا  في الداخل لالجالعمل فيص متابعة لالتيصي ع  الم على ساعدراه -

 .لالم اهب لالمر ل ع د الطلية الجيةير لر مية اليد ات الذه ية  رط ةي -

 مستوى الطموح ثانياا:  
بددالت افق لالتايددف  لتددي رددؤثي فددي الحيدداة الر هيددة لراددتمُيعددد هسددت ى الطمدد ح هدد  المتغردديات ا

ه  رحيردق لادذا الطمد ح أل اإلخفداج فدي ال صد ل إلدى  يستطيعد  ها ال فسي لاال تماعي فعلى ق

حد هعر  فإن هذا   يلب إييابيًا لسلبيًا على نفسية الشجص نح  اآلخية   لةعد الطم ح ه  أهم 

لددذت يشدداده العددالم فددي اآللنددة ادخرددية فادد  الدددافع الددذت السددمات التددي رسدداهم فددي التطدد   السدديةع ا

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

هددا عا  الطمدد ح   يددع هدد  عاخددل اإلنسددان فددال سدديف للتطدد   العلمددي لالحضددا ت دندد  هدد  الع اهددل 

 (.2017  ع  ا لالزبري  نشاطات لإنيانات لأفاا  المامة المؤثية فيما  بد  ع  الشجص ه 

   مستوى الطموح    مفهوم
( هسدددت ى الطمددد ح بأنددد  ادهدددداف التدددي يضدددعاا الشدددجص نفسددد  فدددي 2017  ع ددد ازبردددي ل لعددديف ال

هيدداالت ع اسددية أل عمليددة أل أسدديةة أل اقتصدداعية لةحددالل رحقيياددا لةتددأثي بالعد ددد هدد  المددؤثيات 

 .ى البرئية المحيطة ب الجاصة بشجصية الفيع أل الي  
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 دؤّع الفديع أن يصدل الدذت  ال ياح( أن هست ى الطم ح ه "هست ى التيد  أل 2016   ألضا هحمد 

 .إلي  في أت هيال  يغي  ه  خالل هعيفت  إلهكانار  لقد ار  لاالستفاعة ه  خبيار  التي هي باا"

  سدمات الشجصدية ( هست ى الطم ح بأن  سمة عاهدة لهيرفعدة هد2015   لعيف ب  الل لع علخ

 .ج التف   لالتي رصل بام إلى أكبي هست ى ه المت افية لدى هؤالء ادفياع 

( هست ى الطم ح بأن  "هست ى هد  ادهدداف المت قعدة لالتدي يضدعاا الفديع 2008   يعيف الميا ك

 ا لهي رعبري ع   غيار  المتمرزة".على نفس  لةصب  إلى رحقييا

لفددديع إلدددى المسدددتيبل لخبيرددد  بال يددداح ح بأنددد  نظدددية ا( هسدددت ى الطمددد  (Todd,2004لعددديف رددد ع 

 هستيبل  لرحد ه  هست ى طم ح . يع إلىية الفلالفشل لالتي رؤثي لرتحكم ب ظ

"ه  ادهداف التي يضعاا الفيع  :( هست ى الطم ح بأن Meyer, James, 1981لةعيف هري  

رحقييادا  لرتدأثي بالعد دد هد  لذار  في هيداالت رعليميدة أل ها يدة أل أسديةة أل اقتصداعية لةحدالل 

لإ ا ر اسدب هسدت ى الطمد ح هدع بد "   لمحيطدةالمؤثيات الجاصة بشجصية الفيع أل الي ى البرئيدة ا

قددد ات لإهكانيددات الفدديع الحاليددة  انددم السدد ةة  لإ ا لددم  ت اسددب هعاددا ربددين التفاكيددة لاالضددطياب 

رحيردق أهدافد  أل رعيقلد  لأحياندًا  لالت ري  لبالتالي يحالل الفيع رجطي الصدعاب التدي رحدالل علن 

الطمددد ح عاهدددل هيا دددي للاقعدددي هسدددت ى لةعدددد  أخددديى بفشدددل لرشدددائم لةيدددل هسدددت ى الطمددد ح للفددديع 

لألعاء  لالتف ج  ما يعتبدي هد  خصدائص الشجصدية الياهددة لالصدلية التدي رتحمدل لرصدبي علدى 

 الضغ   لرتصف بالتحدت لالضيط لااللتزا .

 ح بأن  هيم عة ه  ادهداف  يرباا ابية يمك  رعيةف هست ى الطملبعد استعياض التعيةفات الس

 ليك ن فيعًا نا حًا. حص ل علراا لرحقيياا اء اليسعى ل الفيع لحيار   ف
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 في مستوى الطموح مؤثرات البعض 

 خبرات النجاح والفشل ومستوى الطموح: 

فع هست ى طم حد   فال يداح ع دها   يا اإلنسان؛ فإن  لك  زةد ه  ثيت  ب فس ؛ لبالتالي فإن   ي 

فضدل فدي نظديه للمسدتيبل فيصدة أالفديع  يداح يعطدي   لد ال ياح في أغلب ادحيدان  لهثدل هدذا ال

ل ل هذا  زةد لةيفع ه  هست ى طم ح   لب اًء على  لك فإن العالقة بر  ال ياح لا رفاع هست ى 

المتادددي  ييعدددل نفسدددية الطمددد ح عالقدددة طيعيدددة  بر مدددا الفشدددل فاددد  علدددى ال قددديض رماهدددًا  فالفشدددل 

 ح ع دد الفديع  ى الطمدى هسدت  الشجص سلبية  لةاز ه  ثيتد  ب فسد   لهدذا  دؤثي بشدكل سدلبي علد

 .(2018 هحم ع  لهذا  دل على العالقة العكسية بر  الفشل لهست ى الطم ح

 التوافق النفسي والطموح

ٍض بمددا  تمتددع اإلنسددان السدد ت بيددد  ه اسددب هدد  الصددحة ال فسددية يعطددي  ددل  دديء حيدد   ا

فضدل لةبدذل لدى ادتطلدع إيضدى أن  لهي  ا ل   ل اكيًا ل  ها أنعم علي   للاد  ال يم عد  هدذا ال

 ادد عه لل صدد ل إليدد   فاإلنسددان المت افددق نفسدديًا؛ نيددده   دددفع عائمددًا إلددى ادهددا     ا دد  الصددعاب  

صد ل إلدى لةتحداها لةضع نصب عر   هدفًا  ت اسب هع هدا يمتلدك هد  قدد ات  لةضدع خطتد  لل  

لصدياعات    ريات  ه  ردأهداف  ثم   طلق لتحقيياا بادلء لثية بجالف اإلنسان الذت يعاني عائماً 

 .(2005   بري ف يده  بذل  اده ه ا له اك بال  دلى 

 القدرة العقلية ومستوى الطموح

ن هد  بيد  ها يمتلك اإلنسان ه  قد ات؛ بيد  ها يك ن نا حًا في حيار   لبيد  ها يمتلك اإلنسدا

الطمد ح هسدت ى يليدة ل قدد ة عيليدة؛ بيدد  هدا يكد ن هسدت ى طم حد  هيرفعدًا  فالعالقدة بدر  اليدد ة الع
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عالقددة طيعيددة  أت أندد   لمددا ا رفددع هسدد ى الددذ اء ا رفددع هسددت ى الطمدد ح  ل لمددا انجفددض هسددت ى 

 .(2002 الت ةييت  الذ اء انجفض هست ى الطم ح

 جماعة األقران والطموح

ل لددك دناددم اليماعددة المي عيددة  صددرت  لسددل   ل برددي فددي رشددكرل  جلليماعددة عل  هاددم  

م سدددل     حرددث رمتلدددك الاثرددي هددد  ال سددائل التدددي رسددتطيع هددد  ي ريردديلفدديع فدددبحرددث  ي ددع إلرادددا ا

خاللاددا السدديطية علددى الفدديع  لبالتددالي فددإن الفدديع سدديحالل القيددا  بالدددل  الددذت ريدد   بدد  اليماعددة  

الددذ   يكد ن ع دددهم بعددض االنسديا   أل الت افددق فددي التفارددي  أل لفرادا يحتددك بددالاثري هد  ادفددياع 

أل لددد ام هرددل هشددتيك  لبالتددالي فددإن  ماعددة ادقدديان رددؤثي علددى عر ددة  اددا ة هيشددتي  ن هعددًا فددي ه

 .(2004 العس ت  الفيع س اء سليًا أل إيياباً 

 الطموح والمراهقة

يطلدددق علرادددا بعددددض لميحلدددة المياهيدددة خص صدددية هعر ددددة فدددي حيددداة اإلنسدددان  لهددددي هدددا  

ظددي المياهدق إلددى بادا   ى أعتاشجصددية بال ضد ج  لهدد  علداليداحثر  بالميحلدة الحي ددة ففرادا ربددأ ال

ادفق لةطما في ال ص ل إلدى الاثردي هد  اد دياء  فيدد رتمردز نظيرد  إلدى المثاليدة  فاد   يةدد أن 

لبذلك  تمرز طم ح   ب ي برتًا لةشتيت سيا ة  ال يحصل على لظيفة  ل ل هذا في خيال  ال اسع 

 .(2010 ال  بي  المياهق باال رفاع في هذه الميحلة

 بالطموح القتهات وعذالتقدير 

اإلنسددان الددذت يجبددي نفسدد   ردددًا  لةعدديف قد اردد  لإهكانياردد  لةسددري فددي الحيدداة لفددق هددذه  

اليدددد ات لاإلهكانيدددات  هددد  اإلنسدددان الدددذت  تطلدددع ب اقعيدددة إلدددى المسدددتيبل  لةيدددد  نفسددد  لةعددديف 
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ان اإلنسد قييتاا  لةسدري فدي الحيداة لفدق هدا لديد  هد  قدد ات لدذلك فدإن هسدت ى الطمد ح ع دد هدذاح

 .(2018  هحم ع  ن هيرفعاً سيك

 الثوابت والعقاب والطموح

رلعب اإلثابدة عل ًا  برديًا فدي راديا  السدل ك  لرعمييد   فع ددها ييد   الطفدل الصدغري  أل حتدى 

هذا السدل ك هيا دية بمدا  ت اسدب هدع  جصدرت ؛ فدإن   الي ل الابري بسل ك ها حس   نشيع  على

ن بإهكان دا  فدع هسدت ى الطمد ح عد  طيةدق اإلثابدة  ذلك فإ ك  ل هذا سردفع  إلى رايا  هذا السل

فالطفدل الددذت رعدزنه ه ددذ صدغيه لرشدديع  علدى القيددا  بالسدل  يات الحسدد ة سديحالل عائمددًا أن يددأري 

ل لهدذا هدا يسداعد بشدكل  بردي فدي  فدع هسدت ى بسل ك افضل ه   لك الذت قد لصل إليد  هد  قبد

 .(2005   بري  يةري هياالطم ح ع د الطفل بطيةية هيا ية أل غ

 التنشئة االجتماعية وتأثيرها على الطموح

رلعب ادسية عل ًا  بري في رشكرل  جصية الطفل فاي أل هؤسسدة ا تماعيدة رتليدف الطفدل 

لالقيم لاللغة لطيةية التفاري  فيد رعتبدي ألل خمدس لع  طيةياا يكتسب الطفل العاعات لالتيالرد  

علددى اإلطددالج لبددالتلي فددإن  ي يددة هعاهلددة ادسددية  حياردد   ات فدديسدد  ات هدد  حيدداة الطفددل أهددم سدد 

للطفل في غايدة ادهميدة فدإ ا  اندم ادسدية رشدعي الطفدل بدال ع لالحدب لالح دان العداطفي  لالياحدة 

سددل ك الطيةددق الصدد اب ردفعدد   يددًا لعيليددًا لرشدديع  علددىلرعت ددي بدد  نفسدديًا لعاط لالسددكر ة  لراددتم 

هسددت ى الطمدد ح ع ددد الطفددل  أهددا إ ا اسددتجدهم ادسددية فددع هدد  اددذا  ي للتطلددع إلددى ادفضددل عائمددًا ف

ادسددالرب الجاطئددة فددي ريبيددة الطفددل هدد  قسدد ة لضدديب لعيدداب لرسددلط  لإهمددال فددإن هددذا سددرؤثي 

هصدددددددددغيه يعددددددددداني التددددددددد ريات سدددددددددلبيًا علدددددددددى  جصدددددددددية الطفدددددددددل  لسر شدددددددددأ هدددددددددذا الطفدددددددددل هددددددددد  

 .(2002 الت ةييت  لالصياعات 
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 الطموحه على ي وأثر المستوى االقتصادي االجتماع

 لعب المست ى االقتصاعت اال تماعي عل ًا با نًا 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 

سد ى  ع ه  نةاعة التطلع إلى هست ى أعلى  ل غل هياكز أفضدل  لبالتدالي قددت  دؤثي المته اك ن

ت لاال تمدداعي علددى هسددت ةات لأنمددا  الطمدد ح بددأن يكدد ن  لل المسددت ةات االقتصدداعية قتصدداع اال

العليددا  علددى قددد  عددال هدد  الطمدد ح؛ لتدد في  ددل هددا  يةددده بددر   ديدد    مددا أن المسددت ى االقتصدداعت 

 جفض قدد يكد ن عافعدًا إلدى ع  دة أعلدى هد  الطمد ح  دند  يشدحذ عزةمدة الشدجص اال تماعي المد

 .(2002 ف بالتغلب علراا لاثيات قد ار  الت ةييت الظيل  لريالنللتحدت 

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

تشدائم لهتفائلدة بيدد  هدا را ن نظير  للمسدتيبل بعرددة عد  ال  نظية الفيع إلى المستيبل: بيد  ها •

 رفعًا.يك ن هست ى طم ح  هي 

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   

م لقلة الحرلة  فرتعلم الفيع أن ييمع  غبت  حتى ال يشعي بدادلم لاإلحيدا  لةدتعل  عاخلي بالعيز

طم حاردد   بعمددل أهددداف ل فسدد  لطم حددات قيةيددة الم ددال لالتحيرددق  أل هدد  فددي  يلددل هدد أن ي

الحددداالت اليصددد ى ييعدددل هددد  انعددددا  ادهدددداف هعيدددا ًا حياريدددًا لةتددديك نفسددد  للدددزه  لالظددديلف 

 ارياه لال  د ت  يف سيك ن غده لاقفًا ه قف المتفيج.لال اقع لرسري حيار  علن 
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  الطموحالنظريات المفسرة لمستوى  
 :رعدعت ال ظيةات التي ر اللم هست ى الطم ح له  هذه ال ظيةات نيد 

 (Adlerأدلر) ألفريد أوالا: نظرية

ؤه  بفرالهرددذ فيلةددد  لهدد  ( هدد   لاع المد سددة التحلرليددة اليد دددةAdlerُيعددد أعلددي  اددية  فدداح   إ   ددُ

هدد   الفادديةم هددذه فيددد أصدديح ع لل صدد ل إلددى السددم  لاال ريدداء رع ةضددًا عدد  هشدداعي الدد يص الفددي 

لُرؤ ددد نظيةتدد  علددى  ال ظيةددات الشجصددية اليد دددة فاددية الافدداح أل السددعي ل اء الشددع   بادهددان 

ة ال ظيةد زت ل  ددفاا  فيلةد المتمثلدة بادندا الددنيا لال سدطى لالعليدا    أهمية الذات  فاية هضاعة

لديد  الميدد ة علدى   عيداً ا تما   لرعتبي نظيةة أعلي اإلنسدان  ائ داً على أهمية العالقات اال تماعية

 (.2004  العس ت  اال تماعية دلافعأهداف  لال ر  يا ؛ إ  لريسريهاالتجطيط دعمال  

 (Escalonaاسكالونا )  ثانياا: نظرية القيمة الذاتية للهدف

 :لى ثالث حيائقري   هذه ال ظيةة ع

 ل  ع هرل لليحث ع  هست ى طم ح هيرفع نسبيًا. .1

 يعل هست ى الطم ح يصل لحدلع هعر ة.فياع لدى اد. ل  ع هرل ل2

 فيمددا  تعلددق بالمرددل الددذت ُيسدديطي علددرام لليحددث عدد  ال يدداح ادفددياع بددر   رفالرددات  بردديةل دد ع  .3

 دد دًا هد  الفشدل فيسديطي علدرام؛  لري ب الفشل  إ  إن بعدض ال دا  ُيظاديلن خ فداً   لالتمرز

 .(1993 ن يحا س ريةللقيمة الذا قلرلشري إلى هست ى ادهي الذت يُ 

  Kurt Levine) ثالثاا: نظرية المجال كيرت ليفين )
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رعددد هددذه ال ظيةددة ألل نظيةددة فسدديت هسددت ى الطمدد ح لهددي ال ظيةددة ال حردددة التددي رعيضددم 

أن رعمدل  ددافع ر  أن ه اك ع اهل هتعدعة ه   دأناا لتفسري هست ى الطم ح هيا ية  إ  ُ ؤ د ليف

ت ى الطمدد ح حردددث يعمددل هدددذا المسددت ى علدددى خلدددق ماه هسدددفيمددا سددد  لأ ملادددا للددتعلم فدددي المد سددة

بادذا الشدع   الزةداعة  الفيع بحلة اليضا لاالعتزان بالذات  فيسدعى إلدى حسبعد أن يأهداف  د دة  

  إال أناا في العاعة را ن أصعب لأبعد ه ااًل الميضي لةطما في رحيرق أهداف أبعد ع  ادللى

 (.2010 ال  بي   طم حلة العيلية بمست ى اللرسمى الحا

 مستوى الطموحبقلق البطالة    عالقة
الجد ف لاليلدق لدى أت فيع بمست ى قلق اليطالة  ف ظدية الغمد ض ل    تأثي هست ى الطم ح

لددى أت فديع فتيلدل ه د  لريعلد   حعلدى هسدت ى الطد  لاهكانية الحص ل على لظيفة   ه  المستيبل

 اددة نظدديه  فيمرددل الشددجص الددىهدد  ل  الطمدد حق هددذا الحدددلع نظدديًا لعددد  إهكانيددة رحيردد فددي أعنددى

لمسددتيبلية  ا اددة الصددع بات لالتحددديات اهل  االنفتدداح علددى االخددية  االنطدد اء علددى نفسدد  بددداًل هدد 

رديه اضدافة إلدى المعانداة ال فسدية الذارية لةحدث  م ع فايت في نمط رفا فتيل فعالرت  التي ر ا ا 

   بدد  ب داء هسدتيبل الفديع لية رفاهلية ستيبلفاج هآ تماعية ال ا مة ع  هذا اليلق لعد  ل  ع  لاال

 (. 2003 هحم ع ل  إبياهيمل 

عالقدة بددر  قلدق اليطالددة لهسدت ى الطمدد ح فالمدا ناع اليلددق هد  اليطالددة ل دد ع له دا  تضدا 

قلدق هد  اليطالدة  لديد    أت أن  ع ددها يكد ن الطالدب يةجلجا إنجفض هست ى الطم ح لدى الطالب 

ذت   تظديه  دان هسدت ى طم حد  هتددني ل لدك لج فد  هد  اهض الدبل الغدللدي  رج فات ه  المسدتي

 ضع أهداف لطم حات عبثًا علن اليد ة على رحقيياا.ل 
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 ن قلددق اليطالددة  دديريط بمسددت ى الطمدد ح ع ددد الطالددب الجدديةج  فمدد  خددالل الددتعلم لالعمددلإ

م  ة هدد االمي دد لاإلنيددان لالطمدد ح يمرددل الطليددة إلددى أن يك ندد ا طالبددًا هثددابية  لةحييدد ن ادهددداف

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 

اة ي الحيدلب الجيةج الذت  ب دي طم حارد  المسدتيبلية هدؤه  بأهميدة هما سدة العمدل لالتفاردي فدالطا

بعد الياهعة  لأن هد  أهدم أهدافد  لطم حارد  هما سدة العمدل هد  خدالل الحصد ل علدى لظيفدة ها  

 .(2021  عبدا  بعد التجيج

ل د ع ل د ع  ( التدي بر دم 2020لهذا ها أكدت علي  ع اسات سابية ه ادا ع اسدة الطردب  

( 2018  عا د   لع اسدةة الحيداة  عالقة ا رياطية عكسية بر  ع  ات قلق اليطالة لع  ات   ع 

التددي أظاددديت نتائياددا بر دددم ال تددائج أيضدددًا ل دد ع عالقدددة عكسددية بدددر  قلددق اليطالدددة لالت  دد  نحددد  

 المستيبل.
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 الدراسات السابقة  
ق اليطالددة لالد اسددات المتعليددة سددتعيض هددذه الد اسددة هيم عددة هدد  الد اسددات المتعليددة بيلدد

 بمست ى الطم ح.

 قلق البطالةدراسات تناولت  
الب يددة العاهليددة ليلددق اليطالددة لعالقتاددا بالمسدداندة ( بع دد ان 2021ا  عبددد  ع اسددةهدددفم 

إلددى الت صدل لمؤ دديات  اال تماعيدة لالصدالبة ال فسددية لددى طددالب السد ة ال اائيدة بياهعددة ادنهدي

يانات عر ة الد اسة ه  طدالب السد ة  ية العاهلية الايهية ليلق اليطالة هع بحس  المطابية في الب

ة ادنهدددي  لال شدددف عددد  العالقدددة بدددر  قلدددق اليطالدددة لأبعددداعه ل دددل هددد  المسددداندة بياهعدددائيدددة ال ا

اال تماعيددة لالصددالبة ال فسددية لأبعاعهمددا  لالتعدديف علددى إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة هدد  خددالل 

عيددة لالصددالبة ال فسددية لأبعاعهمددا  لال شددف عدد  احتماليددة ل دد ع ريددا   فددي قلددق المسدداندة اال تما

( طاليدددًا لطاليدددة 964لمتغرددديت ال ددد ع  لال ليدددة  ر  ندددم عر دددة الد اسدددة هددد    لفيددداً عددداعه ة لأباليطالددد

بالسد ة ال اائيددة فددي بعددض ال ليددات االنسددانية لالعلميددة بياهعددة ادنهددي  طبددق علددرام هيددا يس قلددق 

اندة اال تماعيدددة  الصدددالبة ال فسدددية  إعدددداع الياحثدددة(  لأسدددفيت نتدددائج الد اسدددة عددد  اليطالدددة  المسددد

ة العاهلية ليلق اليطالدة بالايهيدة لهؤ ديات حسد  المطابيدة هدع بياندات عر دة الد اسدة الب يرصاف  ا

ه  طالب الس ة ال اائية بياهعة ادنهي  ل  ع عالقة ا رياطية سالية عالة إحصائيًا بر  المساندة 

لدددة  تماعيدددة لبعدددض أبعاعهدددا لقلدددق اليطالدددة لبعدددض أبعددداعه  ل ددد ع عالقدددة ا رياطيدددة سدددالية عااال

 بددر  الصددالبة ال فسددية بأبعاعهددا لقلددق اليطالددة بأبعدداعه  إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة هدد  صددائياً إح

 خددالل الد  ددة ال ليددة للمسدداندة اال تماعيددة لالصددالبة ال فسددية  إه انيددة الت بددؤ بيلددق اليطالددة هدد 

ت ُبعددددد  بعدددض أبعدددداع المسدددداندة اال تماعيدددة لالصددددالبة ال فسددددية  ل ددد ع فدددديلج عالددددة إحصدددائيًا فددددي

ظدداهي الفسددر ل  ية ليلددق اليطالددة  لالمظدداهي ال فسددية ليلددق اليطالددة لفيددًا لمتغرددي ال دد ع لصددالا الم
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ة  االناث  بر مدا لدم ر  دد فديلج عالدة إحصدائيًا فدي  دل هد  ُبعدد المظداهي اال تماعيدة ليلدق اليطالد

مظددداهي عدددد الفدددي بُ لالد  دددة ال ليدددة ليلدددق اليطالدددة لفيدددًا لمتغردددي ال ددد ع  ل ددد ع فددديلج عالدددة إحصدددائيًا 

الفسددر ل  ية ليلددق اليطالددة لفيددًا لمتغرددي ال ليددة لصددالا ال ليددة العلميددة  بر مددا لددم ر  ددد فدديلج عالددة 

  لالمظددداهي إحصدددائيًا فدددي الد  دددة ال ليدددة ليلدددق اليطالدددة لُبعددددت المظددداهي ال فسدددية ليلدددق اليطالدددة

 .اال تماعية ليلق اليطالة لفيًا لمتغري ال لية

الميلندة المعيفيدة  (Alioat & EL keshky, 2020  شدكيلالا ألرد ت  لاختبديت ع اسدة

كمتغري لسيط في العالقة بدر  قلدق اليطالدة لاليفاهيدة ال فسدية لددى طدالب الياهعدة  لت االعاقدة  

( إنداث  طبدق 84(  د     71 هد   لت االعاقدة  ( طاليًا سدع عياً 155را نم عر ة الد اسة ه   

ل فسددددية  لهقيددددا  الميلنددددة المعيفيددددة  أظادددديت هيددددة االيفاعلددددرام اسددددتبيان قلددددق اليطالددددة  هقيددددا  

رحلدددرالت المسدددا  أن الميلندددة المعيفيدددة رعتبدددي هتغردددي لسددديط للعالقدددة السدددلبية بدددر  قلدددق اليطالدددة 

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

قلدق اليطالدة لريدد ي الدذات لددى  ة بدر لعالقا (Davras, 2020) عافيا  لر اللم ع اسة

( طاليدددًا  طبدددق 593طدددالب الد اسدددات العليدددا فدددي السدددياحة لالف ددداعج  را ندددم عر دددة الد اسدددة هددد   

 اسة إلى ل  ع عالقة عكسية علرام هقيا  قلق اليطالة لهقيا  ريد ي الذات  لخلصم نتائج الد 

يعدان ن هد  رددني ريدد ي الدذات لدذ   الب ابر  قلق اليطالة لريد ي الذات  حردث ردم رحد دد أن الطد

كان لد ام قلق بطالة عال هيانة بالطالب هيرفعي ريد ي الذات فادان لدد ام انجفداض فدي هسدت ى 

 قلق اليطالة.

رحد دد هسدت ى قلدق إلدى  (Yasar & Turgut, 2020  يسدا  لر   د ت  لهددفم ع اسدة

لاسدتجدهم الد اسدة  سدتاه ن  عدة  ابياه اليطالة لدى طالب الفيقة اليابعة بكلية التيبيدة اليةاضدية
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( طاليدًا لطاليدة  طبدق علدرام هقيدا  226را نم عر ة الد اسدة هد   ل   الم اج ال صفي التحلرلي 

العر دة  دان هت سدطًا   مدا ع ياأفدالد اسة أن هسدت ى قلدق اليطالدة لددى لأظايت نتائج  قلق اليطالة   

  ي س.لى العزى إأسفيت الد اسة ع  عد  ل  ع فيلج في قلق اليطالة ر

( إلددددى التعدددديف علددددى قلددددق اليطالددددة لدددددى طليددددة 2020  لطددددالك هدددددفم ع اسددددة اليبدددد  ت 

الياهعدددة  لهعيفدددة الفددديلج  ات الداللدددة االحصدددائية فدددي قلدددق اليطالدددة لددددى طليدددة الياهعدددة لفدددق 

 ابع(  لقد رحدع اليحث -انساني(لالصف  ثاني-إناث(  لالتجصص علمي- هتغريت الي س     

(  للتحيردددق اهدددداف 2019 2018 ابدددع( للعدددا  الد اسدددي - ف  ثدددانيلللصدددفبابدددل بطليدددة  اهعدددة 

اليحث اعتمد الياحث على ب اء هقيا  ليلق اليطالة لدى طلية الياهعة  فيدد طبدق المقيدا  علدى 

( ثدددم ُحللدددم 2020-2019 اهعدددة بابدددل للعدددا  الد اسدددي ( طالدددب لطاليدددة فدددي 532عر دددة عددددعها 

(  لقددددد ربددددر  أن الطليددددة SPSSلعلدددد   اال تماعيددددة  ئية لالحصدددداالبيانددددات باالسددددتعانة بالحيريددددة ا

يعان ن ه  قلق اليطالة  لال ر  د فيلج  ات عاللدة إحصدائية فدي ع  دات قلدق اليطالدة لددى طليدة 

  ابع(. -انساني( لالصف ثاني–لتجصص  علمي اناث( لا-الياهعة ريعًا لمتغريات الي س     

بر  قلدق اليطالدة ل د عة الحيداة لددى  عالقةفة ال( إلى هعي 2020   الطرب   ع اسةكما هدفم  

طددالب السدد ة ال اائيددة بياهعددة الجيطدد    لالتعدديف علددى هسددت ى قلددق اليطالددة ل دد عة الحيدداة   مددا 

ريعدددًا لمتغردددي اليددد س  فيدددد اسدددتجد  هددددفم لمعيفدددة عاللدددة الفددديلج فدددي قلدددق اليطالدددة ل ددد عة الحيددداة 

( طاليدددًا 395عر دددة الد اسدددة هددد   ا ندددم ة  لرالياحدددث المددد اج ال صدددفي اال ريددداطي ه ايدددًا للد اسددد

(  طبق الياحدث 2019-2018لطالية ه  طالب الس ة ال اائية بياهعة الجيط   للعا  الد اسي 

ا   ددد عة الحيددداة أعدددده االسدددتيانة هقيدددا  ليلدددق اليطالدددة الدددذت أعددددها نظمدددي أبددد  هصدددطفى  لهقيددد

ب السد ة ادخردية  دان دى طدالالدة لدالياحث  لبعد رحلردل نتدائج الد اسدة ربدر  أن هسدت ى قلدق اليط

هيرفعًا  لأن رقيم هسدت ى  د عة الحيداة لدد ام هد جفض لأظاديت ل د ع عالقدة ا رياطيدة سدالية بدر  
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اإلندداث علددى هقيددا  ع  ددات قلددق اليطالددة لع  ددات  دد عة الحيدداة  لان ه الددك فدديلج بددر  الددذ    ل 

  قلق اليطالة لصالا الذ   .

إلدددى التعددديف علدددى العالقدددة بدددر  قلدددق اليطالدددة  (2019لهددددفم ع اسدددة الطالفحدددة لالفيدددياء  

لاالنغالف الفايت لدى طلية الياهعة  لهعيفة الفيلج الفيعية ليلق اليطالة لاالنغالج الفايت ريعًا 

د اسدددددتجد  الياحثدددددان المددددد اج ال صدددددفي بشدددددقي  لمتغرددددديات الي س لالالية لالمسدددددت ى الد اسدددددي( فيددددد

( طالدددب لطاليدددة هطدددالب الياهعدددة  ردددم رطبردددق 583  اال ريددداطي لالتحلرلدددي  لرا ندددم العر دددة هددد 

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

هيرفعًا  لبر م ال تدائج أن ه الدك عالقدة الياهعة  ان هت سطًا بر ما  ان هست ى االنغالج الفايت 

لاالنغدالج الفاديت  لبر دم ل د ع فديلج فدي  يطالدةلدق الاييابية عالة إحصائيًا بدر  بعدض   اندب ق

 قلق اليطالة حسب هتغري الي س لصالا اإلناث  لالالية ل انم لصالا الاليات العلمية.

( إلدى ريرديم Mahammed & Devecioglu, 2018  هحمدد لعيفشديل  لهددفم ع اسدة

شدف عد  الفديلج لالا ي يا هست ى قلق اليطالة لدى طالب  لية التيبية اليةاضية بياهعة فيات بت

( طاليددًا لطاليددة  333را نددم عر ددة الد اسددة هدد   ل بدر  الددذ    لاالندداث فددي هسددت ى قلددق اليطالددة  

 Spielberger State –Tarit Anxiety)للتيريم هست ى قلق اليطالة لد ام طبق علرام قائمدة 

Inventory)(STAI)    لمتغري  رعزى  يطالةإلى عد  ل  ع فيلج في قلق ال  نتائج الد اسةأ ا ت  ل

 الي س.

رددأثي أسددل ب ف يددة التعاهددل هددع الحيدداة فددي فادددفم إلددى هعيفددة ( 2018  ع اسددة ظدداهيأهددا 

(  داب  20قدد را ندم عر دة الد اسدة هد   ل خفض قلق اليطالدة لددى الشدياب فدي هحافظدة بغدداع  

عددت  لي لبالميم عتر  التييةبية لالضابطة بقيا  قب عتمدت الياحثة على الم اج التييةبي  تا 
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لربر دددم ال تدددائج أنددد  الت    دددد فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية فدددي ع  دددات قلدددق اليطالدددة للميم عدددة 

الضدابطة فدي االختيددا  اليبلدي لاليعددت  لعددد  ل د ع فدديلج  ات عاللدة إحصدائية فددي ع  دات قلددق 

 للميم عدددة التييةبيدددة فدددي االختيدددا  اليبلدددي لاليعددددت  لأن ه الدددك فددديلج بدددر  ع  دددات قلدددقاليطالدددة 

لميم عتر  الضددابطة لالتييةبيددة( همددا  دددل علددى رددأثري البيندداهج فددي خفددض قلددق اليطالددة الددة لاليط

 لدى الشياب.

( إلدددددى هعيفدددددة اسدددددتياريييات التايدددددف التدددددي يسدددددتجدهاا 2018  عا ددددد   لهددددددفم ع اسدددددة

ير  فدي ة العالقة بدر  قلدق اليطالدة لالت  د  نحد  المسدتيبل لددى عر دة هد  الجديةالجيةير   لهعيف

( خدديةج 1655سددتجد  الياحددث المدد اج ال صددفي  لرا نددم عر ددة الد اسددة هدد   زة  اظددات غددهحاف

لخيةية  رم إخضداعام لمقيدا  اسدتياريييات التايدف لهقيدا  قلدق اليطالدة لهقيدا  الت  د  نحد  

اسة إلى أن هست ى قلق اليطالة  ان هيرفع بر ما  دان هت سدط الت  د  المستيبل  أ ا ت نتائج الد  

ر دددم ال تدددائج بأنددد  ر  دددد عالقدددة عكسدددية بدددر  اسدددتياريييات التايدددف  مدددا بجفض  نحددد  الحيددداة هددد 

المت افيدددة لقلدددق اليطالدددة  لل ددد ع عالقدددة إييابيدددة بدددر  اسدددتياريييات التايدددف غردددي المت افيدددة لقلدددق 

 ضًا ل  ع عالقة عكسية بر  قلق اليطالة لالت    نح  المستيبل.اليطالة   ما بر م ال تائج أي

( إلدى هعيفدة  ي يدة التعاهدل هدع Elena, et al., 2017  خديلن  دا لآع اسدة إ لرلهددفم 

(  دجص  دان هد  208اليلق لالاأبة لاإل ااع ال ارج ع  اليطالة  فيد را نم عر ة الد اسة هد   

( س ةددد رددم اختيددا هم بالطيةيددة 40-20أعمددا هم بددر   ( إندداث رتدديالح 106(   دد    ل 102بردد ام  

( هقيددا  لقيددا  هسددت ى اليلددق لالتدد ري  DASS-21Rت ل يددابالالعشدد ائية اليسدديطية  فاانددم الم

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

لددى قضددية اليطالددة لددد ام هسددت ةات عاليددة هدد  كددذلك أن اد ددجاص الددذ   يعددان ن هدد  التي رددز ع

 اليلق.
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إلدى  شدف العالقدة بدر  الميلندة لقلدق اليطالدة ( 2017 لهدفم ع اسدة المحتسدب لآخديلن  

ل دد عة الحيدداة   مددا هدددفم إلددى الاشددف عدد  العالقددة بددر  قلددق اليطالددة ل دد عة الحيدداة بعددد العددزل 

قلدق اليطالدة ل د عة الحيداة  را ندم اإلحصدائي للميلندة  لهددى اعتيدا  الميلندة عاهدل لسديط بدر  

الدددة لالميلندددة لهقيدددا   ددد عة اليط   قلدددق( خددديةج  لطبدددق علدددرام هقيدددا300عر دددة الد اسدددة هددد   

الحيدداة  فددأظايت ال تددائج ل دد ع هعاهددل ا ريددا  عكسددي بددر  الميلنددة لقلددق الطالددة   مددا أن العالقددة 

رعتبدددل عاهدددل لسددديط بدددر  قلدددق بدددر  الميلندددة ل ددد عة الحيددداة رتسدددم باإلييابيدددة  لربر دددم أن الميلندددة 

 ي س.اليطالة ل  عة الحياة  لعد  ل  ع فيلج رعزى لمتغري ال

( إلددى ريصددي العالقددة بددر  قلددق اليطالددة لفاعليددة 2014  ل دداهر  إ ددتي ع اسددة هدددفم كمددا 

الدددذات لددددى طليدددة السددد ة ادخردددية فدددي  اهعدددة اليدددد   فدددي المتغرددديات  اليددد س  لالاليدددة  لالتيدددد ي 

م على طليدة السد ة ادخردية فدي  اهعدة اليدد  فدي الفصدل الد اسدي الثداني هد  ادكاعيمي(  لطيي

( طاليًا لطالية  لقدد اخترديت عر دة فعليدة 2503  لاليالغ عدعهم  2013/2014مي كاعيالعا  اد

( طاليًا لطالية  لاستجد  الياحث االستيانة لمقيا  فاعلية الذات لأخيى لقيا  288را نم ه   

ر صدددلم الد اسدددة إلدددى أن هسدددت ى قلدددق اليطالدددة لددددى طليدددة السددد ة ادخردددية فدددي قلدددق اليطالدددة  لقدددد 

عدددًا  لربدددر  ل ددد ع عالقدددة عكسدددية بدددر  قلدددق اليطالدددة لفعاليدددة الدددذات لددددى هيرف    دددان اهعدددة اليدددد 

الطلية  لأظايت عد  ل د ع فديلج رعدزى لمغردي اليد س  لالتيدد ي ادكداعيمي لالاليدة  بر مدا  اندم 

هت سطات قق اليطالة لدى طلية الس ة ادخرية في  اهعة اليدد  رعدزى   الفيلج عالة إحصائيًا في

 تجصصات الطبية لالتميةضية.لا الة لصالمتغري الالي

( إلى الاشف عمدا إ ا  اندم اليطالدة لادا ردأثري فدي نةداعة 2009   ع اسة نصريةكما هدفم  

الدددة  لأهدددم اآلثدددا   ددددة اليلدددق لددددى المتجدددي ر  اليددداهعرر   ل دددذلك هعيفدددة الع اهدددل المسدددبية لليط

بطددال  )120(هدد  ليحددث ر ددة اال ا مددة ع اددا لالتددي رجلفاددا علددى المتجدديج اليدداهعي  لقددد رألفددم ع
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(   ددد     لت هسددت ى رعليمددي  لردددم قيددا  اليلدددق 52( إندداث ل 68 دداهعي هدد  الي سدددر  ب اقددع  

بلغدددم باسدددتجدا  االسدددتبيان  لر صدددلم الد اسدددة إلدددى أن أفدددياع عر تادددا يمتدددانلن بيلدددق  دددد د ب سدددية 

ي لمتغردد%(  لعددد  ل دد ع فدديلج رعددزى لمتغرددي السدد  ل ددذلك اليدد س  لل دد ع فدديلج رعددزى 50.8 

 ست ى التعليمي  لالمست ى االقتصاعت.الم

( إلى هحاللة فام هدا يعتديت طليدة السد  ات ال اائيدة 2008 لسعم ع اسة اليمال لبجرم  

تدي قدد يكدد ن لادا ا ريدا  بتلددك هد  هشداعي قلدق اليطالددة  لعالقدة  لدك بديعض المتغردديات ال فسدية ال

( طاليددًا لطاليددة  هدد  طليددة 164نددم  لرا   الظدداهية  له اددا فعاليددة الددذات لهقيددا  فعاليددة الددذات 

الس ة اليابعة بكلية التيبية في  اهعدة الم  فيدة لطبدق علدرام هقيدا  قلدق اليطالدة  لهقيدا   د عة 

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

ضدي هد  قلدق اليطالدة  لأ دا ت ال تدائج الحا ال قدم ه  الطليدة يعدان ن فدي   )71.96الطلية  لأن  

إلى ل  ع عالقة ا رياطية  ات عاللة احصائية بد  ع  دات أفدياع العر دة علدى هقيدا  قلدق اليطالدة 

 على هقيا  فعالية الذات لقد  انم هذه العالقة عكسية.

 مستوى الطموح  دراسات تناولت   
 ى الطمدد ح لدددى الطليددة بمسددت قتاددا( فاعليددة الددذات لعال2020ر اللددم ع اسددة الزهيانددي   

الم هدد بر   فيدددد طييدددم هددذه الد اسدددة علدددى الطليددة المددد هبر  فدددي الميحلددة الثان ةدددة لاليدددالغ عددددعهم 

( طاليدة ه ه بدة ل 79( طالب لطاليدة هد  الم هد بر    159(  را نم عر ة الد اسة ه   300 

د اسدة أن فاعليدة ئج الم نتدا( طالب ه ه ب  لردم اسدتجدا  المد اج ال صدفي اإل ريداطي  لبر د80 

الددذات اإلبداعيددة لدددى الم ه بددات  انددم بمسددت ةات هيرفعددة  لأن هسددت ى الطمدد ح لدددى الم هدد برر  

حصدائية بدر  كان بد  ة هيرفعة  ل ذلك لدى الم ه بات  لأظايت عد  ل د ع فديلج  ات عاللدة إ

ى لمتغردي اليد س    رعدز ه بررإستيابات أفياع العر ة ح ل فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلية الم  
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لعددد  ل دد ع فدديلج  ات عاللددة إحصددائية بددر  إسددتيابات أفددياع العر ددة حدد ل هسددت ى الطمدد ح لدددى 

حصدائيًا بدر  الطلية الم ه برر  رعزى لمتغردي اليد س  لبر دم ل د ع عالقدة إ رياطيدة ه  يدة عالدة إ

 فاعلية الذات اإلبداعية لأبعاعها لبر  هست ى الطما لأبعاعه.

( التعيف إلى العالقدة بدر  التددفق ال فسدي لهسدت ى الطمد ح 2018 ع  ة هحمع اس  هدفم  

لدددددى عر ددددة هدددد  طليددددة  ليددددة التيبيددددة  لالتعدددديف علددددى أثددددي هتغردددديات هثددددل ال دددد ع    دددد    لإندددداث( 

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

  بالفيقدددة اليابعدددة بكليدددة التيبيدددة  اهعدددة عدددر   دددمس هددد  لتحيدددر  الم( طاليدددُا لطاليدددة هددد130هددد   

( عاهدددًا  لطبدددق علدددرام هقيدددا  23-21التجصصدددات العلميدددة لادعبيدددة لريالحدددم أعمدددا هم بدددر   

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

لمقيا  التدفق ال فسدي ل دل ادبعداع لالد  دة الاليدة الية   ة الع  ات أفياع عر ة الد اسة على الد  

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

س لمقيا  التددفق ال فسدي ل دذلك هسدت ى الطمد ح باسدتث اء إحصائيًا  لعد  ل  ع فيلج ريعًا للي 

فديلج عالدة احصدائيًا فدي اريداه اإلنداث  عدد  ل د ع فديلج  فت  دد فضدل  بعد اليغيدة فدي التغرردي لأل

لفيًا للتجص  علمي لأعبي ( على  ل ادبعاع لالد  ة الالية لمقيا  التددفق ال فسدي باسدث اء بعدد 

ية  فت  د فيلج في ارياه  لت التجصص ادعبي ل ذلك بعد ل دد االستماع الذاري لاالثابة الداخل

فيلج عالة إحصائيًا في ارياه  لت التجصدص العلمدي  ل دذلك   ر  د   ف  ةةرغذية  ا عة لاضحة ل 

بر م ل  ع فيلج لفيًا للتجصص علمي لأعبي( على هقيا  هست ى الطمد ح لفدي بعددت المثدابية 

التجصددص ادعبددي للددم رصددل الفدديلج إلددى هسددت ى  له ضدد عية رحد ددد ادهددداف  فددي اريدداه  لت 

 الداللة في ادبعاع ادخيى.
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( إلددى التعدديف علددى العالقددة بددر  هسددت ى Nachtwey, 2018   ددت ت سددة ناهدددفم ع ا

( طاليا لطالية ه  طلية الفيقة ادللى 134الطم ح لريد ي الذات  لقد را نم عر ة الد اسة ه   

ليدددة فدددي ال اليدددات المتحددددة ادهيةكيدددة لاسدددتجد  فدددي هدددذه ( طا79( طاليدددا   55بالياهعدددة هددد ام  

 ح  إعددددداع لدددد ع ةل (  لهقيددددا  ريددددد ي الذات إعددددداع الطمدددد هسددددت ى الد اسددددة أعارددددر  لهمددددا هقيددددا  

ليلننبيج(  لرم هعالية اليانات إحصائيًا لر صلم الد اسة إلى ل  ع عالقدة ا رياطيدة ه  يدة بدر  

ب الذ    تسم ن بالطم ح غردي الد اقعي أقدل ريدد يا هست ى الطم ح لريد ي الذات حرث  ان الطال

   تسددم ن بد  ددة هعتدلددة هدد  الطمدد ح  ددان ا أكثددي ثيددة الددذ  لطددالب لددذلارام  لأقددل ثيددة بددال فس  لا

 لريد يًا لذلارام.

( إلدى التعديف علدى هسدت ى الطمد ح لالت دافس لعالقدة Tusi, 2017هددفم ع اسدة رد نت  

خدتالف الجل يدات الثيافيدة  لقدد را ندم عر دة الد اسدة هد   لك بت  ع التجصصدات فدي الاليدات  لا

(  ليددددة ل اهعدددة  لرا نددددم أعلات 392هجتددددا ة هددد    يابعدددة ة ال( طاليدددة هدددد  طدددالب السدددد1550 

  باإلضافة إلى المعل هات المسحية لالسيالت Input Enviornment out comeالد ة  ه  

 ى الذ اء لددى عر دة الد اسدة فدي فتديات المدنية الم   عة في لنا ة الصحة لقيا  هدى ثيات هست

جل يدددات الثيافيدددة لدد  عالقدددة بدددالطم ح فيدددد فددي اللتددد ع حيددارام المغتليدددة لر صدددلم الد اسددة إلدددى أن ا

ا رفعم ع  ة الطم ح لدى اإلناث البيض  ل ان  ل ه  الت افس لضيل ة االعتياع بالمسالاة بدر  

  د العر ة.الي سر  أقل أهمية في رأثريهما على هست ى الطم ح ع

ت ى ل لهسدمسدتيبالعالقدة بدر  قلدق الإلى التعديف علدى ( 2017 ع اسة الزبري لع  ا   هدفم 

الطمددد ح لددددى طاليدددات  ليدددات التيبيدددة فدددي الياهعدددات السددد عانية  فيدددد اسدددتجدهم الد اسدددة المددد اج 

ال صفي هستعر ة بمقيا  قلق المستيبل لزة ب  يري لهقيا  هست ى الطمد ح لصدالح الدد   أبد  

  ئية هدعشد ا ية لالذ   قا  الياحثان بتحكيماما علدى البرئدة السد عانية  ردم اختيدا  عر دة طيقيدةناه
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( طاليددة هدد   ددل قسددم هدد  أقسددا  الاليددة الثمانيددة هدد   ميددع المسددت ةات 50( طاليددة ب اقددع  400 

ه الدددك عالقدددة الد اسدددية  لتحلردددل بياندددات الد اسدددة  لأهدددم ال تدددائج التدددي ر صدددلم إلرادددا الد اسدددة: أن 

اسة الد   أثبتم ه  ية عالة إحصائيًا بر  قلق المستيبل لهست ى الطم ح لدى هؤالء الطاليات   ما 

هد  ددة(  -عددد  ل دد ع فدديلج فددي ع  ددة قلددق المسددتيبل بددر  الطاليددات رعددزى إلددى هكددان ال شددأة  قيةددة

ألصددم الد اسددة بضدديل ة ر  يدد  بعضددًا هدد  بددياهج اإل  دداع ادكدداعيمي ليفددع هسددت ى الطمدد ح لدددى 

 اليات لرحفرز الدافعية لإلنيان.الط

ة فدددي هسدددت ى الطمددد ح لمدددؤثي اهدددل ا( إلدددى الاشدددف "عددد  الع  2016  هددددفم ع اسدددة بدددالعيبي

الد اسي لدى عر ة ه  رالهرذ الس ة الثانية ثدان ت ب اليدة ادغد ا "   مدا سدعم إلدى هعيفدة العاهدل 

دغد ا  علدى عر دة ق اهادا ادكثي رأثريًا فدي هسدت ى الطمد ح  لردم إ دياء الد اسدة بديعض ثان ةدات ا

ع اسدي هيرفدع  لأن العاهدل طمد ح سدت ى ( رلمرذًا  ل شفم الد اسدة بدأن التالهردذ  تمتعد ن بمم88 

االكثي رأثريًا على هست ى الطم ح الد اسي ه  العاهل الشجصدي  ل دذلك ل د ع فديلج  ات عاللدة 

ل دد ع فدديلج  ات إحصاسددية بددر  الي سددر  فددي هسددت ى الطمدد ح الد اسددي لصددالا اإلندداث  لعددد  

  لد اسة.ر ة الدى ععاللة إحصائية بر  العاهلرر  لادعبر  في هست ى الطم ح الد اسي 

ية صد( إلدى رحد دد هالهدا لسدمات  جMitchell, 2016  لآخديلن  هرتشدللهددفم ع اسدة 

الطليددة اليددددع الدددذ   يعددان ن هددد  صدددع بات الددتعلم  لهددد  ثدددم التعدديف علدددى حا دددارام لاهتماهدددارام 

( طاليدددا لطاليدددة هددد  طليدددة 85بمسدددت ى طمددد حام  لقدددد را ندددم عر دددة الد اسدددة هددد    لعالقدددة  لدددك

الي سدددر   لقدددد اسدددتجد  الياحدددث فدددي هدددذه الد اسدددة اسدددتما ة  مدددع البياندددات  دع هددد ت اليدددالياهعدددا

المتعليددة بحيددارام الياهعيددة لأنشددطتام لاحتيا ددارام  لقددد ر صددلم الد اسددة إلددى انجفدداض هسددت ى 

ع دهم  لأنام يعان ن ه  ضعف في التحصرل الد اسي نظديًا ليصد     الطم ح ادكاعيمي لالما ي
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دساسدددية ع ددددهم  ل ددد ع عالقدددة ا رياطيدددة عكسدددية بدددر  صدددع بات ميدددة اكاعيلضدددعف المادددا ات اد

 التعلم لبر  هست ى طم حام لالت افق ال فسي اال تماعي لد ام.

ل الالنهدة ليفدع هسدت ةات ( إلى ر ضيا أهميدة رد فري الع اهد2015 هدفم ع اسة ب  الل لع علخ 

ق التفدد ج دكبددي فئددة هددد  رحيردد   أ ددلالتالهرددذ لاالهتمددا  باددا فددي هردددان التيبيددة هددالطمدد ح لدددى 

التالهرددذ  لهددذا هددا رتطليدد  الدافعيددة لإلنيددان هدد  ع اهددل هددؤثية إييابددا فددي رحيرددق التفدد ج لالتدد انن 

دت الد اسددة المدد اج ال صددفي لالصددحة ال فسددية  ر ددالل هيتمددع الد اسددة فئددة المتمد سددر   فيددد اعتمدد

   لاالنداث فدي هجتلدف الشدعب الذ  ا بر ( رلمرذا هتف ق60اال رياطي  لبلغم عر ة الد اسة ه   

لالتجصصات  أظايت ال تائج أن التالهرذ المتف ق ن لس ة الثالثة ثان ت يملا ن هست ى عاليًا ه  

ر  هسدددت ى الطمددد ح لالدافعيدددة الطمددد ح  ل دددذلك هددد  الدافعيدددة لإلنيدددان  ل ددد ع عالقدددة ا رياطيدددة بددد

يلج  ات عاللددة إحصددائية فددي  دد ع فددعددد  ل لإلنيددان لدددى التالهرددذ المتفدد قر  سدد ة ثالثددة ثددان ت  ل 

هسددت ى الطمدد ح رعددزى لمتغرددي اليدد س لتالهرددذ السدد ة ثالثددة ثددان ت  لفددي هسددت ى الدافعيددة لإلنيددان 

 ُرعزى لمتغري الي س لتالهرذ الس ة ثالثة ثان ت.

( إلى الاشف ع  العالقدة بدر  قلدق المسدتيبل لهسدت ى الطمد ح 2014 ي  هدفم ع اسة فاخل 

عل   اإلنسانية بياهعة اليصية   ما هدفم إلى التعيف علدى هسدت ى  دل ية للالتيبلدى طلية  لية  

( طالددب لطاليددة  100هدد  قلددق المسدديبل لهسددت ى الطمدد ح لدددى رلددك العر ددة  را نددم العر ددة هدد   

احددث أعارددر   لهمددا هقيددا  قلددق المسددتيبل للسدديعالت  لهقيددا  ( اعتمددد الي2014  2013للعددا   

هدد  صدددج المقياسددر  لثيارامددا لأظادديت نتددائج الد اسددة هددا  لتحيددقلرددم اهسددت ى الطمدد ح للحيددالت  

 لي: أن عر ة اليحث رعاني ه  قلدق المسدتيبل  أن عر دة اليحدث رتمتدع بمسدت ى  ردد هد  هسدت ى 

 يبل لهست ى الطم ح لدى عر ة اليحث.الطم ح  ل  ع عالقة ضعيفة بر  قلق المست
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العالقدة بدر  الصدالبة ال فسدية لقلدق  علدىف لتعدي فادفم إلى ا(  2015   الزلاهية   اسةأها ع 

( طالب 400المستيبل لهست ى الطم ح لدى طلية  اهعة حائل  حرث را نم عر ة الد اسة ه   

لهقيدددددددا   ( لقيدددددددا  الصدددددددالبة ال فسدددددددي2002لطاليدددددددة  لاسدددددددتجد  الياحدددددددث هقيدددددددا  هجيمدددددددي 

 اسدة ج الد نتدائ (  لبر دم 2010( ليلق المسدتيبل لهقيدا  هسدت ى الطمد ح لليفداعي 2005الشيري 

ل  ع عالقة بر  الصالبة ال فسية لقلق المستيبل لبر  هست ى الطم ح لدى طالب  اهعة حائل  

لبر ددم ال تددائج ل دد ع فدديلج بددر  الصددالبة ال فسددية لقلددق المسددتيبل لبددر  هسددت ى الطمدد ح لصددالا 

 الس ة اليابعة.

 ثدديأ علددى( إلددى التعدديف Niemiec, et al., 2009 نيميددك لآخدديلن  لهدددفم ع اسددة

هسددت ى الطمدد ح الددداخلي لالجددا  ي علددى ادفددياع هددا بعددد الحيدداة الياهعيددة  لرا نددم عر ددة الد اسددة 

(  لبر دم ال تدائج 2001فيعًا  لاستجد  الياحث هقيا  هست ى الطم ح لااسي ل ةدان  )156ه   

ح عالقددة اييابيددة بالحا ددات ال فسددية ادساسددية عكددس هسددت ى الطمدد  طمدد ح الددداخلي سددت ى الأن ه

حردددث إن هسدددت ى الطمددد ح بأ دددكال   دددان لدد  ا ريدددا  سدددلبي أل اييدددابي بالصدددحة ال فسدددية ا  ي الجدد

   للجيةير .

لتعديف علدى العالقدة إلدى ااددفم ف( Margoribanks, 2004  أهدا ع اسدة ها    بيداناس

طاليدًا  )1500  لرا نم عر ة الد اسة ه   يلية لسمات الشجصية لهست ى الطم حبر  اليد ة الع

ل التعلددديم الثددان ت لاليددداهعي  لبر دددم نتددائج الد اسدددة أن ه الددك عالقدددة ا رياطيدددة هياحدد يددة هددد لطال

ه  ية بر  اليد ة العيلية لسمات الشجصية لهست ى الطم ح   ما بر دم ل د ع فديلج فدي هسدت ى 

 لي س لالتجصص الد اسي لصالا الذ    في التجصصات العلمية لالما ية.الطم ح في هتغري ا
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 السابقة  اسات  الدر   التعقيب على
لحردددث أن عمليدددة استعياضددداا له اقشدددتاا خطددد ة أت بحدددث  د دددد رثددديت الد اسدددات السدددابية 

السدابية لد   لهدي رفردد  الد اسدات هد   ةالحاليد ع اسدتااه  هعيفة هكاندة   ةهامة  دناا رمك  الياحث

فات ة إضددا  حرددث اكتسددبم الياحثددللسددائل ال صدد ل إلراددا بدقددة اهدددافافددي رحد ددد ل تابددة أ  ةالياحثدد

  لقد اختريت بعدض الد اسدات السدابية  ات الصدلة الميا دية بع د ان الد اسةعيفية ح ل ه ض ع  ه

 .الد اسة

اعدل  بطم الد اسات السابية ه  قلق اليطالة لاالنغالج الفايت ل  عة الحيداة لاسدالرب التف

 ض قلدددقلجفدددهدددع ضدددغ طات الحيددداة فدددي الت  ددد  نحددد  المسدددتيبل  مدددا ل ع فدددي الد اسدددات السدددابية 

 بطددم بددر  هسددت ى الطمدد ح لفاعليددة التددي المسددتيبل ل ددذلك الد اسددات المتعليددة بمسددت ى الطمدد ح 

فأناا بحثم الذات لالتدفق ال فسي لقلق المستيبل  لاختلفم الد اسة الحالية ع  الد اسات السابية 

ن ع  لي س العالقة بر  قلق اليطالة لهست ى الطم ح المستيبلي  ل بطاا بالمتغريات  ا  ريصي في

  الالية  المعدل التياكمي  هست ى الدخل ادسيت(.

قلدددق اليطالدددة العالقدددة بدددر   م لدددم  تددد في أت ع اسدددة رت اللددد -حددددلع علدددم الياحثدددة-حسدددب ل 

ث السددابية فددي إثددياء اإلطددا  ال ظدديت اسددتفاعت الياحثددة هدد  الد اسددات لاليحدد  ل هسددت ى الطمدد ح  ل 

  لرفسددري نتددائج الد اسددة لهيا نتاددا د اسددةالعلات أ طدد ةيلد اسددة  لصددياغة المشددكلة لرحد دددها  لرل

 .ب تائج الد اسات السابية
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 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات 

لت فرذ    الياحثةباا    هم التي قا  الد اسة  طيةية لإ ياءات لاًل  ر الل هذا الفصل لصفًا  اهاًل لهفص

ال   صدج د اسة  أعاة الد اسة  لعر ة الد اسة  هيتمع الد اسةاج الصف ه ل مل ل   د اسةهذه 

 التحلرل اإلحصائي. ل ادعاة  ثيات ادعاة  

 دراسةمنهج ال
الحاضددي  لرادددف  عددد  لهددد  طيةيدددة فدددي اليحدددث اال ريدداطي   ال صددفي المدد اجالياحثددة  م اسددتجده

بدقددة  -سددلفاً  -هحدددعة اهالت ى ردددسإلددى ريارددز بيانددات إلثيددات فدديلض هعر ددة رمارددددًا لإل ابدددة علددد

رتعلدددق بدددالظ اهي الحاليدددة لادحدددداث الياه دددة التدددي يمكددد   مدددع المعل هدددات ع ادددا فدددي نهدددان إ دددياء 

هددد   يددداطي راإل اليحدددث ل لدددك باسدددتجدا  أعلات ه اسدددية. لالاددددف هددد  اسدددتجدا  المددد اج ال صدددفي

هد   اهعدة  ةير  الجدي  لدى عر دة هد  الطليدةقلق اليطالة لعالقت  بمست ى الطم ح التعيف على "

 ".  الجلرل

 مجتمع الدراسة
فددددي العددددا  ادكدددداعيمي  رادددد ن هيتمددددع الد اسددددة هدددد   ميددددع الطليددددة الجدددديةير  هدددد   اهعددددة الجلرددددل

  .سيرل في  اهعة الجلرل( حسب بيانات قسم اليب ل لالت997 ( اليالغ عدعهم  2020-2021 

 عينة الدراسة
ه    هك نة  عر ة  على  الد اسة  ه     لياً طا(  567طييم  ه   اهعة  لطاليًة  الجيةير   الطلية 

العش ائية   الجلرل بالطيةية  اختيا هم  لاليدلل  اليسيطة  رم  العر ة 1   أفياع  (   ضا خصائص 

 الديم غيافية: 
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 ( 1الجدول )
 يةخصائص أفياع العر ة الديم غياف

 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 
 30.3 172   ي
 69.7 395 أنثى

 100.0 567 المجموع

 نوع الكلية
 36.0 204 كليات علمية
 64.0 363 كليات إنسانية
 100.0 567 المجموع

 مستوى الدخل األسري 

 16.8 95  يكل  1500أقل ه   
 49.4 280 ( 3000-1500ه   

 33.8 192 يكل  3000 أكثي ه 
 100.0 567 المجموع

 المعدل التراكمي في الجامعة 

 12.3 70 ( 69-65ه   
 42.0 238 ( 79-70ه   
 38.4 218 ( 89-80ه   
 7.3 41 فما ف ج  90

 100.0 567 المجموع

 الدراسة أدوات
 أوالا: مقياس قلق البطالة

 : المقياسوصف 

ع اسددة الد اسددات السددابية ه اددا:  ل لددك بددالي  ع إلددى  يطالددةهقيددا  قلددق القاهددم الياحثددة بتطدد ةي 

(  لراددددد ن 2018لع اسدددددة  عا ددددد      (2020  ت  ة   بدددددلع اسددددد  (2015 إ دددددتي  ل ددددداهر   

  .أ(-1( فيية  ما ه  ه ضا في الملحق  37المقيا  بص  ر  ادللية ه   

 صدق المقياس: 

 صدق المحكمين  -1

دج الظددداهيّت عددديض المقيدددا   ق هددد  الصدددّ " هددد  المحكمدددر  التيبددد ةر  فدددي 9علدددى "للتحيدددّ

ارجّصص   لردم إ دياء بعدض التعدد الت (  3 لملحدقفدي ا  اإل  اع ال فسي لالتيب ت  ما هد  ه ضدّ

ا 37المقيا  في صد  ر  ال اائيدة هك ندًا هد     لبيي  في الصياغات لاللغة  ( فيدية  مدا هد  ه ضدّ
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  فيدد أعطدي البدد ل ( Likert (  ه ّنعة على رد ةٍج خماسِي لفق هقيا  ليكديت أ-2في الملحق 

( ثدالث ع  دات  غري هتأكدد ع  ات  لالبد ل   ( أ بعه افق( خمس ع  ات  لالبد ل  ه افق بشدة 

 .( ع  ة لاحدةغري ه افق إطالقاً ( ع  تر   لالبد ل  غري ه افقلالبد ل  

 العينة االستطالعية
 اهعدة الجلردلالطلية الجيةير  ه   طالب لطالية ه  (  15هك نة ه   عش ائية  عر ة  رم سحب  

ل لدك لفدق الّد اسدة لثيارادا   أعلات دج   ل لك ه  أ ل الّتحيق هد  صده  عر ة الد اسة ادصلية

 :إ ياءات الصدج لالثيات اآلرية

 صدق االتساق الداخلي  -2

 Pearsonبحسددددداب هعاهدددددل ا ريدددددا  بريسددددد ن   المقيدددددا ردددددم التحيدددددق هددددد  صددددددج 

Correlation ) ل لدك  مددا هدد  لاضددا للمقيددا هددع الد  دة الاليددة ت المقيددا  هدد  فيديا فيدديةلادل  

 (.2 اليدلل  في 

 ( 2)جدول ال
لمصدف فة ا ريدا   دل فيدية هد  فيديات  (Pearson Correlationاال ريدا  بريسد ن  تائج هعاهل ن

 المقيا  هع الد  ة الالية للمقيا .
 

معامل ارتباط بيرسون   رقم الفقرة  
ط بيرسون  معامل ارتبا رقم الفقرة   )ر(

معامل ارتباط بيرسون   رقم الفقرة   )ر(
 )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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 رقم الفقرة  
معامل ارتباط بيرسون  

 رقم الفقرة   )ر(
ط بيرسون  معامل ارتبا

 رقم الفقرة   )ر(
معامل ارتباط بيرسون  

 )ر(
11.  0.64** 24.  0.62** 36.  0.51** 
12.  0.63** 25.  0.65** 37.  0.67** 
13.  0.60**  

 (α≤ 0.05) عند  إحصائياا  دالة*  ، (α≤ 0.01** دالة إحصائياا عند ) 

( إلى أن  ميع قيم هصف فة ا ريا  فيديات المقيدا  2رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  

لاليدة للمقيدا  عالدة إحصدائيًا  همدا يشدري إلدى قد ة االرسداج الدداخلي لفيديات المقيدا   هع الد  ة ا

لأنادا رشدتيك  ا بالتالي يعبي ع  صدج فييات المقيا  في قيا  ها صديغم هد  أ دل قياسد  لهذ 

 .ه   اهعة الجلرل لدى عر ة ه  الطلية الجيةير  قلق اليطالة هعا في قيا  

 الثبات 

لثيددات بطيةيددة االرسدداج الددداخلي لبحسدداب هعاعلددة الثيددات  يلنيدداخ حسدداب اقاهددم الياحثددة ب

 .(3ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  يات بطيةية التيزئة ال ص ية  ل ذلك رم حساب الث  لفاأ

 ( 3جدول )ال
 لمقيا  قلق اليطالةهعاهل الثيات 

 المتغيرات 
عدد 
 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

معامل ارتباط سبيرمان   ل االرتباطمعام معامل الثبات
 المصحح

 0.813 0.684 0.883 37 الدرجة الكلية للمقياس 
قيمة هعاهل ثيات  يلنياخ ألفا للد  ة الالية   ( أن3رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  

للمقيا    الالية  للد  ة  ألفا  ثيات  يلنياخ  هعاهل  بلغ  حرث  (   0.883للمقيا   انم  ردة  

رم   هعاهل  كذلك  بلغ  حرث  ال ص ية   التيزئة  بطيةية  الثيات  بحساب  ادعاة  ثيات  ه   التحيق 

   (. لهذا يشري إلى أن المقيا   تمتع بد  ة  ردة ه  الثيات 0.813بريهان المصحا   ا ريا  س

  نفساا   ال تائج نفساا إ ا ها أعرد رطبيي  على العر ة يعطييمك  أن  المقيا ةعد هؤ يًا على أن ل 

 . التطبرق نفساالفى ظيلف 
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 تصحيح المقياس 

الجماسدية  حرددث  Likertديت بطيةيددة ليكد  المقيدا رم ر نةع ع  دات اإل ابدة علدى فيديات  

 ( ع  ددات ع دددها ييرددب 4ل (  ه افددق بشدددة ع  ددات ع دددها ييردددب  (5 يحدددصل المدددستيرب علدددى 

لع  دة (  افدقغري ه    لع  تان ع دها ييرب (  غري هتأكد  ( ع  ات ع دها ييرب 3ل (   ه افق 

 غري ه افق إطالقًا(.  لاحدة ع دها ييرب 

ثددالث فئددات لمعيفددة ع  ددة ه افيددة أفددياع عر ددة الد اسددة علددى  لرددم ريسدديم طدد ل السددلم الجماسددي إلددى

   لرم حساب فئات المقيا  الجماسي  ما  لي:الصالبة ال فسية لد ام

 4( = 1-5الحد ادعنى للمقيا  =  -هدى المقيا  = الحد ادعلى للمقيا  
 3عدع الفئات = 

 ط ل الفئة = هدى المقيا  ÷ عدع الفئات 
    =4  ÷3  =1.33 
( للحدد ادعندى لادل فئدة نحصدل علدى فئدات المت سدطات الحسدابية  مدا 1.33ة طد ل الفئدة  بإضاف

 (:4 ه  ه ضا في اليدلل 
 ( 4)الجدول 

لددى عر دة هد  الطليدة لدة هقيا  قلدق اليطافئات المت سطات الحسابية لتحد د ع  ة الم افية على 
 ه   اهعة الجلرل الجيةير  

 فئات المتوسط الحسابي 
 قلق البطالة 
 الموافقة

 ه جفضة فأقل  2.33
 هت سطة  2.34-3.67
 هيرفعة فأعلى  3.68
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 ثانياا: مقياس مستوى الطموح
 وصف المقياس

لسدابية ه ادا: ع اسدة الد اسدات ا ل لدك بدالي  ع إلدى هقيا  هست ى الطم ح قاهم الياحثة بتط ةي  

ادلليدة لمقيا  فدي صد  ر  ا را ن (  ل 2017( لع اسة  الزبري لع  ا  2015 الطالفحة لالفيياء   

 ب(. -2 ما ه  ه ضا في الملحق   ( فيية30  ه 

 صدق المقياس 

 صدق المحكمين  -1

دج الظدددداهيّت عدددديض المقيددددا  علددددى " ق هدددد  الصددددّ " هدددد  المحكمددددر  التيبدددد ةر  فددددي 9للتحيددددّ

ص اإل  د ا فدي الملحدق رجصدّ ل لددك لتحد دد هددى لضدد ح (  3اع ال فسدي لالتيبدد ت  مدا هد  ه ضددّ

الصدددياغة اللغ ةدددة  لانتمائادددا للمقيدددا   لطلدددب هددد ام إبدددداء أيدددة هالحظدددات حددد ل الفيددديات  لعقدددة 

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

( فيددية  مددا 27فيدديات ليصدديا المقيددا  فددي صدد  ر  ال اائيددة هك نددًا هدد   ( 3  م لحددذف  المحكمددر 

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

ع  ات  لالبدد ل  ( أ بعه افق( خمس ع  ات  لالبد ل  ه افق بشدةالجماسي  فيد أعطي البد ل  

( ع  ددة غرددي ه افددق بشدددة( ع  تددر   لالبددد ل  غرددي ه افددق  ( ثددالث ع  ددات  لالبددد لغرددي هتأكددد  

 .لاحدة

 صدق االتساق الداخلي -2

( Pearson Correlationالتحيددق هدد  صدددج المقيددا  بحسدداب هعاهددل اال ريددا  بريسدد ن  رددم 

 (.5لفييات المقيا  هع الد  ة الالية للمقيا   ل لك  ما ه  لاضا في اليدلل  



 

47 

 

 ( 5جدول )ال
لمصدف فة ا ريدا   دل فيدية هد  فيديات  (Pearson Correlationا  بريسد ن  اال ريدنتائج هعاهل 

 الالية للمقيا . المقيا  هع الد  ة

معامل ارتباط بيرسون   رقم الفقرة  
معامل ارتباط بيرسون   رقم الفقرة   )ر(

معامل ارتباط بيرسون   رقم الفقرة   )ر(
 )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** 

 ( α≥0.05دالة إحصائياا عند ) (، * α≥0.01** دالة إحصائياا عند ) 

( إلددى أن  ميددع قدديم هصددف فة ا ريددا   ددل فيددية هدد  فيدديات 5عة فددي اليدددلل  رشددري البيانددات الدد ا  

الاليدة للمقيدا  عالدة إحصدائيًا  همدا يشدري إلدى قد ة االرسداج الدداخلي لفيديات    المقيا  هع الد  دة

 .ه   اهعة الجلرل لدى عر ة ه  الطلية الجيةير  هست ى الطم ح لأناا رشتيك هعا في قيا  

 الثبات 

بحسدداب الثيددات بطيةيددة االرسدداج الددداخلي لبحسدداب هعاعلددة الثيددات  يلنيدداخ ألفددا  قاهددم الياحثددة 

 (.6ساب الثيات بطيةية التيزئة ال ص ية  ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  ل ذلك رم ح

 ( 6جدول )ال
 لمقيا  هست ى الطم حهعاهل الثيات 

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 معامل سبيرمان براون المصحح  معامل االرتباط تمعامل الثبا

 0.882 0.789 0.844 27 الد  ة الالية للمقيا 
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قيمة هعاهل ثيات  يلنياخ ألفا للد  ة الالية   ( أن6رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  

للمقيا    الالية  للد  ة  ألفا  ثيات  يلنياخ  هعاهل  بلغ  حرث  (   0.844للمقيا   انم  ردة  

هعاهل  كذ  بلغ  حرث  ال ص ية   التيزئة  بطيةية  الثيات  بحساب  ادعاة  ثيات  ه   التحيق  رم  لك 

  (. لهذا يشري إلى أن المقيا   تمتع بد  ة عالية ه  الثيات 0.882ريا  سبريهان المصحا   ا  

  نفساا   ال تائج نفساا إ ا ها أعرد رطبيي  على العر ة يعطييمك  أن  المقيا ةعد هؤ يًا على أن ل 

 . ى ظيلف التطبرق نفساالف

 تصحيح المقياس 

الجماسدية  حرددث يحددصل  Likertةيددة ليكدديت بطي  الميدا يسرم ر نةع ع  ات اإل ابة علدى فيديات 

(  ه افدق  ( ع  دات ع ددها ييردب 4ل (   ه افق بشددة ع  ات ع دها ييردب    (5 المدستيرب علدى  

لع  ددة لاحدددة (  غرددي ه افددق  لع  تددان ع دددها ييرددب (  غرددي هتأكددد  ( ع  ددات ع دددها ييرددب 3ل 

 غري ه افق بشدة(.  ع دها ييرب 

ي إلددى ثددالث فئددات لمعيفددة ع  ددة ه افيددة أفددياع عر ددة الد اسددة علددى لرددم ريسدديم طدد ل السددلم الجماسدد

   لرم حساب فئات المقيا  الجماسي  ما  لي:هست ى الطم ح لد ام

 4( = 1-5الحد ادعنى للمقيا  =  -هدى المقيا  = الحد ادعلى للمقيا  

 3عدع الفئات = 

 ط ل الفئة = هدى المقيا  ÷ عدع الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 

( للحدد ادعندى لادل فئدة نحصدل علدى فئدات المت سدطات الحسدابية  مدا 1.33افة طد ل الفئدة  بإض
 (:7 ه  ه ضا في اليدلل 
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 ( 7)الجدول 
لدددى عر ددة هدد  الطليددة هسددت ى الطمدد ح فئددات المت سددطات الحسددابية لتحد ددد ع  ددة الم افيددة علددى 

 ه   اهعة الجلرل الجيةير  

 فئات المتوسط الحسابي 
 مستوى الطموح

 الموافقة
 ه جفضة فأقل  2.33
 هت سطة  2.34-3.67
 هيرفعة فأعلى  3.68

 متغيرات الدراسة
 المتغريات المستيلة:

   هست ى الدخل ادسيت  المعدل التياكمي في الياهعة.ن ع الاليةالي س   •

 ات التابعة:المتغري 

 .قلق اليطالة

 هست ى الطم ح. •

 إجراءات الدراسة
المددديريط بمتغردديات الد اسددة  الددذت سدداعد الياحثددة علددى رادد ة   رددم الي دد ع إلددى ادعب ال فسددي -

 .خل ية علمية لم ض ع الد اسة

رددم الي دد ع إلددى بعددض الد اسددات لادبحدداث المحليددة لالعيبيددة لالعالميددة  ات العالقدددة بمتغردديات  -

 .ة لالستفاعة ه اا في ب اء هيا يس الد اسةالد اس

 تاا ليمع البيانات ه  أفياع عر ة الد اسة. قاهم الياحثة بتيارز الميا يس التي استجده -

( ل لدك بسدبب  ائحدة google formsرم ر نةع الميا يس إلاتيلنيًا ع  طيةدق    دل فد      -

 ك  لنا. 
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(  ثم رم فينها لرب ةباا هد  567لغم اليعلع  رم استقيال اليعلع ه  أفياع عر ة الد اسة  لقد ب -

 أ ل إ ياء المعاليات اإلحصائية الالنهة. 

 األساليب اإلحصائية
حزهة    عر ة الد اسة  أفياع على    الميا يسبعد رطبرق    ا في رحلرل بيانات ع استا  ة الياحث  ت اعتمد 

    البياهج االحصائية للعل   اال تماعية

, Version (26)Social SciencesStatistical Package for  :SPSS 

 لرم استجدا  االختيا ات اإلحصائية التالية: 

 . الحسابية  االنحيافات المعيا ةة المت سطات  •

 اختيا   يلنياخ ألفا لمعيفة ثيات فييات االستيانة.  •

 لمعيفة صدج فييات االستيانة. (Pearson Correlationهعاهل اال ريا  بريس ن   •

(  لمعيفة الفيلج بر  هت سطات عر تر   Independent samples T-Testاختيا   ت(   •

 هستيلتر . 

التيا  • رحلرل  ادحاعت  اختيا      One-Way Analysis of Variance   بر للميا نة   )

 مت سطات. الالمت سطات أل الت صل إلى قيا   تعلق ب   ع أل عد  ل  ع فيلج بر  

 ية إليياع هصد  الفيلج. ( للميا نات الث ائية اليعد Scheffeاختيا   ي ي    •
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 الفصل الرابع 
 ة نتائج الدراس

 ل اإل ابة  أل لك ه   د اسة ال ال ارية ع   لبيانات ل إحصائياً  رضم  هذا الفصل رحلرالً 

 . ة الد اسة لفحص فيضيارااأسئل ع 

لطلبــة الخــريجين مــن ا عينــة مــن لــدى مســتوى قلــق البطالــةمــا نتــائج ســؤال الدراســة األول: 
 ؟جامعة الخليل من وجهة نظرهم

مت سددددطات الحسددددابية لاالنحيافددددات المعيا ةددددة لادلنان ال حسدددداب رددددم  ادلل لإل ابددددة عدددد  السددددؤال 

. الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل ه  ل اة نظيهم عر ة ه  لدى  لمست ى قلق اليطالةال سبية  

 (.8ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  

 ( 8جدول )ال
دى عر دة هد  لد قلدق اليطالدةمسدت ى المت سطات الحسابية لاالنحيافات المعيا ةة لادلنان ال سدبية ل

   هيرية ر انلياً ه   اهعة الجلرل ه  ل اة نظيهم الطلية الجيةير  
رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة 

 الموافقة

رقم  

 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

نحراف اال

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة 

 الموافقة

مرتفعة94.060.8581.2مرتفعة88.6 0.79 184.43

مرتفعة114.040.8880.8مرتفعة87.8 0.83 74.39

مرتفعة354.020.9280.4مرتفعة87.6 0.82 214.38

مرتفعة63.950.8679.0مرتفعة87.0 0.78 104.35

مرتفعة363.950.9479.0مرتفعة87.0 0.84 134.35

مرتفعة203.930.8478.6مرتفعة85.6 0.84 244.28

مرتفعة313.871.0577.4 مرتفعة85.4 0.88 224.27

مرتفعة343.870.8677.4 مرتفعة85.0 0.85 174.25

مرتفعة263.800.9276.0مرتفعة84.8 0.82 124.24

مرتفعة373.781.0075.6مرتفعة83.8 0.82 164.19

مرتفعة283.771.0575.4مرتفعة83.4 1.03 44.17

مرتفعة33.750.9375.0مرتفعة83.0 0.92 84.15

مرتفعة23.740.8774.8مرتفعة82.6 0.90 274.13

مرتفعة323.721.1074.4مرتفعة82.2 1.01 254.11

مرتفعة293.711.1574.2مرتفعة82.2 0.89 194.11

ةمتوسط13.631.0272.6مرتفعة82.0 0.96 234.10

متوسطة53.481.1169.6مرتفعة82.0 0.99 154.10

متوسطة303.471.0269.4مرتفعة81.4 0.97 334.07

مرتفعة81.4 0.85 144.07

 تفعةمر 80.4 0.92 4.02 الدرجة الكلية لقلق البطالة
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 الجدديةير   لدددى عر ددة هدد  الطليددة هسددت ى قلددق اليطالددة( أن 8الدد ا عة فددي اليدددلل   البيانددات رشددري 

( 4.02 ددان هيرفعددًا  إ  بلددغ المت سددط الحسددابي للد  ددة الاليددة ليلددق اليطالددة   هدد   اهعددة الجلرددل

 . (80.4لنسية هئ ةة  %

لمسدت ى ة ه افيدة بال سدية حصلم علدى أعلدى ع  د( 7  18  ( أن الفييات 8لةتضا ه  اليدلل  

أريداعل اآل اء هدع : التدي نصداا  هد   اهعدة الجلردل لددى عر دة هد  الطليدة الجديةير     قلق اليطالة

 .أ عي بعد  االهان ع دها أفاي في هستيبليل   ن ع الاليةنهالئي ه  نفس 

لددى  قلدق اليطالدةلمسدت ى ع  ة ه افية بال سية  أقل: حصلم على (5  30  في حر  أن الفييات 

ى أر قددع صددع بة فددي الحصدد ل علدد :  التددي نصددااهدد   اهعددة الجلرددل عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير  

 . إلى العاطلر  ع  العمل االنضما   تاب ي  ع   ، وعمل   اسب اختصاصي الد اسي

على  الطلبة الخريجين من جامعة الخليلدرجات    توجد فروق بين متوسطاتهل  :  الثانيالسؤال  

، مســتوى الــدخل األســري، المعــدل نــوع الكليــة، الجــنس) تبعــاا لمتغيــرات مقيــاس قلــق البطالــة

 ؟(ةالتراكمي في الجامع

 ( على الّ ح  اآلري:4-1ه    ادسئلة الفيعيةحرُث انبثق ع   

الطلبــة الخــريجين مــن جامعــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: الســؤال الفرعــي األول

 تغير الجنس.تعزى لمعلى مقياس قلق البطالة  الخليل

ادلل الفيعي  السؤال  ع   المستيلة  لإل ابة  للعر ات  اختيا   ت(  استجد     Independent-

Sample t-test  الفيلج إليياع  الجلرل ع  ات    هت سطات بر   (  الجيةير  ه   اهعة    الطلية 

 . رعزى لمتغري الي سعلى هقيا  قلق اليطالة 
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 ( 9جدول )ال
( للتعيف إلى الفيلج بر  هت سطات Independent- Sample t-testنتائج اختيا   ت(  

 ن =  رعزى لمتغردي اليد سعلى هقيا  قلق اليطالة   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات  
567.) 

المتوسط  العدد  الجنس  المتغير
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

قيمة ت  
اللة اإلحصائي ة  المحسوبة  الد 

 قلق اليطالة 
 0.000 9.252** 0.32 4.24 172   ي
 0.40 3.92 395 أنثى

 1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )  /565ات الحرية = (، درج0.05* دال ة إحصائي اا عند مستوى داللة ) 
 2.58( = 0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )  /565(، درجات الحرية = 0.01دال ة إحصائي اا عند مستوى داللة ) **

اللة  ( إلى ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى الدّ 9رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  

 0.05 ≤   هت ّسطات بر   الجلرلع  ات  (  ه   اهعة  الجيةير   قلق   الطلية  هقيا   على 

الي ساليطالة   لمتغري  الالية  رعزى  للد  ة  المحس بة  قيمة  ت(  بلغم  حرث  اليطالة     ليلق 

اليدللية    أكبي  لهي   (9.252  قيمة  ت(  عاللة  1.96ه   هست ى  ع د  ل انم    (.0.05( 

ق ع  ات  في  بلغ   الفيلج  حسابي  بمت سط  الذ     لصالا  اليطالة  هيابل  4.24لق   )3.92  )

   .لإلناث 

الطلبــة الخــريجين مــن جامعــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: السـؤال الفرعــي الثــاني

 .نوع الكليةتعزى لمتغير لة على مقياس قلق البطا الخليل

د  ات ية لاالنحيافدات المعيا ةدة لدحسدبم المت سدطات الحسداب   لإل ابة ع  السؤال الفيعي الثداني

  ل لدك  مدا ن ع الاليدةرعزى لمتغري على هقيا  قلق اليطالة  الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل

 :(10ه  ه ضا في اليدلل  
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 ( 10جدول )ال
( للتعدديف إلددى الفدديلج بددر  هت سددطات Independent- Sample t-testنتددائج اختيددا   ت(  

 ندد ع الاليددةرعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  قلددق اليطالددة   اهعددة الجلرددل الطليددة الجدديةير  هدد ع  ددات 
 (.567 ن=

المتوسط  العدد  نوع الكلية المتغير
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

قيمة ت  
اللة اإلحصائي ة  المحسوبة  الد 

 قلق اليطالة 
 0.000 5.917** 0.43 3.89 204 كليات علمية
 0.37 4.09 363 كليات إنسانية

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

 ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى الّداللة  ( إلى ل 10رشري ال تائج ال ا عة في اليدلل  

 0.05 ≤   هت ّسطات بر   الجلرلع  ات  (  ه   اهعة  الجيةير   قلق   الطلية  هقيا   على 

لمتغري  اليطالة   الاليةرعزى  المحن ع  قيمة  ت(  بلغم  الالية    حرث  للد  ة  اليطالة  س بة  ليلق 

اليدللية    أكبيلهي     (5.917  قيمة  ت(  ع د 1.96ه   عاللة    (  ل انم    (.0.05هست ى 

بلغ   بمت سط حسابي  اإلنسانية  الاليات  اليطالة لصالا  قلق  هيابل  4.09الفيلج في ع  ات   )

   .( للاليات العلمية3.89 
 

الطلبـة الخــريجين مــن جامعــة درجــات متوســطات توجــد فــروق بـين  هـل: السـؤال الفرعــي الثالــث

 .ستوى الدخل األسري متعزى لمتغير على مقياس قلق البطالة  الخليل

د  ات حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنحيافدات المعيا ةدة لد   لإل ابة ع  السؤال الفيعي الثالث 

ى الددددخل هسدددت  رعدددزى لمتغردددي علدددى هقيدددا  قلدددق اليطالدددة  الطليدددة الجددديةير  هددد   اهعدددة الجلردددل

 :(11  ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  ادسيت 
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 ( 11جدول )ال
طات الحسدابّية لاالنحيافدات المعيا ةدة  بر  ادعداع لالمت   الطليدة الجديةير  هد   اهعدة د  ات لدسدّ

 هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري على هقيا  قلق اليطالة  الجلرل
 االنحراف الم ياري  ابيالمتوسط الحس العدد  مستوى الدخل األسري  المتغير

 قلق البطالة 

 0.37 4.33 95  يكل  1500أقل ه   
 0.38 3.99 280 ( 3000-1500ه   

 0.39 3.90 192  يكل 3000أكثي ه  
 0.41 4.02 567 المجموع

طات الحسددددابّية 11 تضددددا هدددد  اليدددددلل   الطليددددة د  ات لدددد( ل دددد ع فدددديلج ظاهيةددددة بددددر  المت سددددّ

. هسددت ى الدددخل ادسدديت رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  قلددق اليطالددة  الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل

(   مدا One Way Anova تجد  اختيا  رحلرل الّتيدا   ادحداعت اس  لللتحيق ه  عاللة الفيلج 

 (:12ه  ه ضا في اليدلل  

 ( 12جدول )ال
 بر  هت ّسطات الفيلج  إلىللتعيف  (One Way Anovaنتائج اختيا  رحلرل الّتيا   ادحاعت  

دخل هست ى الرعزى لمتغري على هقيا  قلق اليطالة  ع  ات الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل
 (567 ن=  ادسيت 

 مصدر الت باين  المتغير
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

اللة   الد 
 اإلحصائي ة

 قلق اليطالة 
 6.144 2 12.288 بر  الميم عات

 0.145 564 81.547 عاخل الميم عات  0.000 **42.494
  566 93.835 الميم ع

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

ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى الّداللة  ( إلى  12رشري ال تائج ال ا عة في  دلل  

 α≤0.05 على هقيا  قلق اليطالة   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل  ات  ع ( بر  هت ّسطات

لمتغري   الدخرعزى  للد  ة     ل ادسيت هست ى  الّداللة اإلحصائّية  قيمة  لمقيا  قلق  حرث  انم 

 عاّلة إحصائّيًا.ل ( 0.05ه  هست ى الّداللة   أصغي (  لهي0.000اليطالة  
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اليدلل  ل    الث ائية اليعدية  للميا نات(Scheffe ي ي   استجد  اختيا      لإليياع هصد  الفيلج 

 .  ضا  لك (13 

 ( 13جدول )ال
الطليدة ( للميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر  هت سدطات ع  دات Scheffeا   ي ي   نتائج اختي

 هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري على هقيا  قلق اليطالة  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

لمتوسط ا المقارنات  المتغير
 شيكل 3000أكثر من  ( 3000-1500من ) الحسابي 

 قلق البطالة 
 *0.43 *0.34 4.33  يكل  1500أقل ه   

 *0.09  3.99 ( 3000-1500ه   
   3.90  يكل 3000أكثي ه  

 ( 0.05* الفيج في المت سطات عال إحصائيًا ع د هست ى   

على هقيا     ه   اهعة الجلرلالطلية الجيةيرع  ات ( أن الفيلج في 13 تضا ه  اليدلل  

هسدت ى الددخل ادسديت الطليدة الدذ    انم بر    هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري قلق اليطالة  

هسددت ى الدددخل ادسدديت لددد ام هدد  هدد   اددة لبددر  الطليددة الددذ     دديكل( 1500لددد ام  أقددل هدد  

الددددخل   لصدددالا الدددذ   هسدددت ى هددد   ادددة أخددديى   ددديكل( 3000(  لأكثدددي هددد   1500-3000 

 ام  دديكل(  لظاديت فديلج بدر  الددذ   هسدت ى الددخل ادسديت لددد  1500ادسديت لدد ام  أقدل هد  

هست ى الدخل ادسيت لدد ام  أكثدي هد  ه   اة لبر  الطلية الذ   (  يكل  3000-1500ه   

( 3000-1500  لصالا الذ   هست ى الدخل ادسيت لد ام ه   ه   اة أخيى (  يكل  3000

 قلق اليطالة لد ام أعلى. يكل  الذ    ان 
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بــة الخــريجين مــن جامعــة لطلادرجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: الســؤال الفرعــي الرابــع

 .المعدل التراكمي في الجامعةتعزى لمتغير على مقياس قلق البطالة  الخليل

 ات د  حسدبم المت سدطات الحسدابية لاالنحيافدات المعيا ةدة لد  لإل ابة عد  السدؤال الفيعدي اليابدع

ي فدي اكمدالمعددل التي رعدزى لمتغردي على هقيدا  قلدق اليطالدة   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرل

 :(14  ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  الياهعة

 ( 14جدول )ال
طات الحسدابّية لاالنحيافدات المعيا ةدة  الطليدة الجديةير  هد   اهعدة د  ات لد بر  ادعداع لالمت سدّ

 المعدل التياكمي في الياهعةرعزى لمتغري يطالة على هقيا  قلق ال الجلرل

المعدل التراكمي في   المتغير
 االنحراف الم ياري  المتوسط الحسابي د لعدا الجامعة

 قلق البطالة 

 0.34 4.24 70 ( 69-65ه   
 0.36 4.00 238 ( 79-70ه   
 0.43 4.00 218 ( 89-80ه   
 0.51 3.82 41 فما ف ج  90

 0.41 4.02 567 المجموع
طات الحسددددابّية 14 تضددددا هدددد  اليدددددلل    الطليددددةد  ات لدددد( ل دددد ع فدددديلج ظاهيةددددة بددددر  المت سددددّ

المعددددل التياكمدددي فدددي رعدددزى لمتغردددي علدددى هقيدددا  قلدددق اليطالدددة  جددديةير  هددد   اهعدددة الجلردددلال

 One Way اسددتجد  اختيددا  رحلرددل الّتيددا   ادحدداعت   . لللتحيددق هدد  عاللددة الفدديلج الياهعددة

Anova15 ضا في اليدلل  (   ما ه  ه:) 

 ( 15جدول )ال
بر  هت ّسطات الفيلج  إلىللتعيف  (One Way Anovaنتائج اختيا  رحلرل الّتيا   ادحاعت  

المعددددل رعدددزى لمتغردددي علدددى هقيدددا  قلدددق اليطالدددة  ع  دددات الطليدددة الجددديةير  هددد   اهعدددة الجلردددل
 (567 ن=  التياكمي في الياهعة

مجموع   مصدر الت باين  المتغير
بعات المر   

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

اللة   الد 
 اإلحصائي ة
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 مصدر الت باين  المتغير
مجموع  

بعات المر   
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

اللة   الد 
 اإلحصائي ة

 قلق اليطالة 
 1.768 3 5.304   الميم عاتبر

 0.157 563 88.532 عاخل الميم عات  0.000 **11.243
  566 93.835 الميم ع
(0.01داللة)**دالّةإحصائيّاًعندمستوى،(0.05*دالّةإحصائيّاًعندمستوىداللة)

هست ى الّداللة   د  ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع ( إلى  15رشري ال تائج ال ا عة في  دلل  

 α≤0.05 على هقيا  قلق اليطالة   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات  ( بر  هت ّسطات

لمقيا   لد  ة  حرث  انم قيمة الّداللة اإلحصائّية ل   المعدل التياكمي في الياهعةرعزى لمتغري  

 .اً عاّلة إحصائيّ ل ( 0.05ه  هست ى الّداللة    أصغي (  لهي 0.000قلق اليطالة  

اليدلل  ل    الث ائية اليعدية  للميا نات(Scheffe ي ي   استجد  اختيا      لإليياع هصد  الفيلج 

 .  ضا  لك (16 

 ( 16جدول )ال
الطليدة للفيلج بر  هت سدطات ع  دات   ( للميا نات الث ائية اليعديةScheffeنتائج اختيا   ي ي   

 المعدل التياكمي في الياهعةلمتغري  عزى رعلى هقيا  قلق اليطالة  الجيةير  ه   اهعة الجلرل
 المقارنات  المتغير

المتوسط 

 الحسابي 
 فما فوق  90 (89-80من ) (79-70من )

 قلق البطالة

 *0.42 *0.24 *0.24 4.24( 69-65ه   

    4.00( 79-70ه   

    4.00( 89-80ه   

 3.82فما ف ج  90

 ( 0.05    ت ى * الفيج في المت سطات عال إحصائيًا ع د هس

على هقيا   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات ( أن الفيلج في 16 تضا ه  اليدلل  

تياكمدي هعددلام ال انم بر  الطلية الذ     المعدل التياكمي في الياهعةرعزى لمتغري  قلق اليطالة  

-70 هد   هعدلام التياكمي في الياهعةه   اة لبر  الطلية الذ     (69-65ه     في الياهعة

هعددددلام التياكمدددي فدددي   لصدددالا الدددذ   هددد   ادددة أخددديى  فمدددا فددد ج  90(  ل 89-80(  لهددد   79

 (  الذ    ان قلق اليطالة لد ام أعلى.69-65ه    الياهعة
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مـن جامعـة الخليـل مـن  مـن الطلبـة الخـريجين  لـدى عينـة مستوى الطمـوحما  :  السؤال الثالث
 ؟وجهة نظرهم

المت سدددطات الحسدددابية لاالنحيافدددات المعيا ةدددة لادلنان  حسددداب ردددم  الثالدددث لإل ابدددة عددد  السدددؤال 

. هد   اهعدة الجلردل هد  ل ادة نظديهم لددى عر دة هد  الطليدة الجديةير   لمسدت ى الطمد حال سبية  

 (.17ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  

 ( 17ل )جدوال
دى عر دددة هددد  لددد الطمددد حمسدددت ى المت سدددطات الحسدددابية لاالنحيافدددات المعيا ةدددة لادلنان ال سدددبية ل

   هيرية ر انلياً ه   اهعة الجلرل ه  ل اة نظيهم الطلية الجيةير  
رقم 
 الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

رقم 
 الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي 

نحراف  اال 
 الم ياري 

الوزن 
 النسبي

درجة  
 الموافقة

 هت سطة  63.2 1.22 3.16 3 هت سطة  72.0 1.23 3.60 6
 هت سطة  62.4 1.14 3.12 19 هت سطة  70.0 1.21 3.50 13
 هت سطة  61.4 1.13 3.07 2 هت سطة  70.0 1.22 3.50 24
 هت سطة  61.0 1.18 3.05 11 هت سطة  68.8 1.25 3.44 9
 هت سطة  59.8 1.14 2.99 16 هت سطة  68.8 1.19 3.44 12
 هت سطة  59.4 1.09 2.97 5 هت سطة  68.4 1.21 3.42 14
 هت سطة  58.2 1.08 2.91 17 هت سطة  67.8 1.22 3.39 26
 هت سطة  56.8 1.04 2.84 4 هت سطة  67.8 1.24 3.39 8
 هت سطة  56.6 1.05 2.83 20 هت سطة  67.8 1.22 3.39 10
 هت سطة  55.8 1.05 2.79 25 هت سطة  67.0 1.20 3.35 15
 طة هت س 55.0 1.05 2.75 1 هت سطة  65.8 1.21 3.29 21
 هت سطة  55.0 1.01 2.75 7 هت سطة  65.4 1.15 3.27 18
 هت سطة  53.8 1.00 2.69 23 هت سطة  64.4 1.22 3.22 22
  هت سطة  64.0 1.16 3.20 27

 متوسطة  63.2 1.15 3.16 الدرجة الكلية لمستوى الطموح
هد   لجديةير  لدى عر ة هد  الطليدة ا هست ى الطم ح( أن 17ال ا عة في اليدلل    البيانات رشري  

 دان هت سددطًا  إ  بلدغ المت سددط الحسدابي للد  ددة الاليدة لمسددت ى   اهعدة الجلردل هدد  ل ادة نظدديهم

 . (63.2( لنسية هئ ةة  %3.16الطم ح  
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م علددددى أعلددددى ع  ددددة ه افيددددة بال سددددية حصددددل( 13  6  ( أن الفيدددديات 17لةتضددددا هدددد  اليدددددلل  

  التددي ة الجلرددل هدد  ل اددة نظدديهمهدد   اهعدد لدددى عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير   الطمدد حلمسددت ى 

أرطلددع إلددى المسددتيبل بكددل ثيددة ل   لدددت   هةددة لاضددحة حدد ل طم حدداري الما يددة المسددتيبلية: نصدداا

 .لاقتدا 

لدددى  الطمدد حلمسددت ى  سددية ع  ددة ه افيددة بال أقددل: حصددلم علددى (7  23  فددي حددر  أن الفيدديات 

أ ددعي باليددأ   :تددي نصدداا  الهدد   اهعددة الجلرددل هدد  ل اددة نظدديهم عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير  

لددددت  طمدد ح دن أحيدددق ال يدداح فدددي  ددل أهددددافي ، وع دددها ال  تحيدددق ال يدداح بالمسدددت ى المطلدد ب 

 . ال ظي ية في الحياة

علـى  الخريجين من جامعة الخليـلالطلبة درجات  توجد فروق بين متوسطاتهل  :  السؤال الرابع

، مسـتوى الـدخل األسـري، المعــدل نـوع الكليـة، الجـنس) مقيـاس مسـتوى الطمـوح تبعـاا لمتغيـرات

 ؟(التراكمي في الجامعة

 ( على الّ ح  اآلري:8-5ه    ادسئلة الفيعيةحرُث انبثق ع   

ين مـن جامعـة الطلبـة الخـريجدرجـات توجد فروق بـين متوسـطات   هل:  السؤال الفرعي الخامس

 تعزى لمتغير الجنس.على مقياس مستوى الطموح  الخليل

-Independent  استجد  اختيا   ت( للعر ات المستيلة  فيعي الجاهسلإل ابة ع  السؤال ال

Sample t-test  الفيلج إليياع  الجلرل ع  ات    هت سطات بر   (  الجيةير  ه   اهعة    الطلية 

 . الي سرعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح 
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 ( 18جدول )ال
 بددر  هت سددطات لج لفددي للتعدديف إلددى ا( Independent- Sample t-test  ت( نتددائج اختيددا  

 رعددزى لمتغرددي اليدد سعلددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الطليددة الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددلع  ددات 
 (.567 ن = 

المتوسط  العدد  الجنس  المتغير
 الحسابي 

االنحراف  
 الم ياري 

قيمة ت  
اللة اإلحصائي ة  المحسوبة  الد 

 مستوى الطموح
 0.031 2.166* 0.48 3.09 172   ي
 0.52 3.19 395 أنثى

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

( إلى ل  ع فديلج  ات عاللدة إحصدائية ع دد هسدت ى الّداللدة 18دلل  رشري ال تائج ال ا عة في الي

 0.05 ≤  طات علدى هقيدا  هسدت ى  الطليدة الجديةير  هد   اهعدة الجلردلع  دات ( بدر  هت سدّ

لمسددت ى الطمدد ح مددة  ت( المحسدد بة للد  ددة الاليددة   حرددث بلغددم قيرعددزى لمتغرددي اليدد سالطمدد ح 

ل اندددم  (.0.05( ع دددد هسدددت ى عاللدددة  1.96ة  هددد  قيمدددة  ت( اليدلليددد أكبددديلهدددي   (2.166 

( 3.09( هيابدل  3.19الفيلج في ع  ات هست ى الطم ح لصالا اإلنداث بمت سدط حسدابي بلدغ  

 للذ   .  

الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة رجـات دتوجد فروق بـين متوسـطات   هل:  السؤال الفرعي السادس

 .ةنوع الكليتعزى لمتغير على مقياس مستوى الطموح  الخليل

حسددددبم المت سددددطات الحسددددابية لاالنحيافددددات المعيا ةددددة   لإل ابددددة عدددد  السددددؤال الفيعددددي السدددداع 

نددد ع رعدددزى لمتغردددي علددى هقيدددا  هسدددت ى الطمددد ح  الطليدددة الجددديةير  هددد   اهعدددة الجلردددلد  ات لدد

 :(19ا ه  ه ضا في اليدلل    ل لك  مالالية
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 ( 19جدول )ال
 بددر  هت سددطات لفدديلج للتعدديف إلددى ا( Independent- Sample t-test  ت( نتددائج اختيددا  

 ن ع الاليدةرعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات  
 (.567 ن = 

المتوسط  العدد  نوع الكلية المتغير
 الحسابي 

راف  االنح
 الم ياري 

قيمة ت  
اللة اإلحصائي ة  المحسوبة  الد 

 مستوى الطموح
 0.51 3.18 204 كليات علمية

0.631 0.528 
 0.51 3.15 363 كليات إنسانية

 1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )  /565(، درجات الحرية = 0.05* دال ة إحصائي اا عند مستوى داللة ) 
 2.58( = 0.05لة ) قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دال  /565(، درجات الحرية = 0.01ائي اا عند مستوى داللة )دال ة إحص **

ال تائج ال ا عة في اليدلل   ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى  عد   ( إلى  19رشري 

هقيا   على    الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات  ( بر  هت ّسطات   ≥ 0.05 الّداللة  

لمست ى  ية    حرث بلغم قيمة  ت( المحس بة للد  ة الالن ع الاليةرعزى لمتغري  هست ى الطم ح  

  (0.05( ع د هست ى عاللة  1.96ه  قيمة  ت( اليدللية    أصغيلهي     (0.631 الطم ح  

   .لغري عالة إحصائياً 

ن مـن جامعـة الطلبـة الخـريجيدرجـات  توجـد فـروق بـين متوسـطات    هـل:  السؤال الفرعي السـابع

 .مستوى الدخل األسري تعزى لمتغير على مقياس مستوى الطموح  الخليل

د  ات حسبم المت سدطات الحسدابية لاالنحيافدات المعيا ةدة لد   ع  السؤال الفيعي السابعلإل ابة  

هسددت ى الدددخل رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الطليددة الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل

 :(20  ه ضا في اليدلل    ل لك  ما هادسيت 
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 ( 20جدول )ال
طات الحسدابّية لاالنحيافد الطليدة الجديةير  هد   اهعدة د  ات لدات المعيا ةدة  بر  ادعداع لالمت سدّ

 هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح  الجلرل
 االنحراف الم ياري  المتوسط الحسابي العدد  مستوى الدخل األسري  المتغير

 ستوى الطموحم

 0.55 3.10 95  يكل  1500أقل ه   
 0.52 3.09 280 ( 3000-1500ه   
 0.46 3.30 192  يكل 3000  أكثي ه

 0.51 3.16 567 المجموع
طات الحسددددابّية 20 تضددددا هدددد  اليدددددلل   الطليددددة د  ات لدددد( ل دددد ع فدددديلج ظاهيةددددة بددددر  المت سددددّ

. هسدت ى الددخل ادسديت رعدزى لمتغردي علدى هقيدا  هسدت ى الطمد ح  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

(   مدا One Way Anova يدا   ادحداعت استجد  اختيا  رحلرل التّ   لللتحيق ه  عاللة الفيلج 

 (:21ه  ه ضا في اليدلل  

 ( 21جدول )ال
بر  هت ّسطات الفيلج  إلىللتعيف  (One Way Anovaنتائج اختيا  رحلرل الّتيا   ادحاعت  

هسددت ى رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  هدد   اهعددة الجلرددل ع  ددات الطليددة الجدديةير 
 (567 ن=  الدخل ادسيت 

 مصدر الت باين  لمتغيرا
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

اللة   الد 
 اإلحصائي ة

 مستوى الطموح
 2.642 2 5.283 بر  الميم عات

 0.255 564 143.710 عاخل الميم عات  0.000 **10.367
  566 148.993 الميم ع

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

ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى الّداللة  ( إلى  21رشري ال تائج ال ا عة في  دلل  

 α≤0.05  هت ّسطات بر   الجيةيرع  ات  (  الجلرلالطلية  ه   اهعة  هست ى       هقيا   على 

لمقيا   قيمة الّداللة اإلحصائّية للد  ة  حرث  انم   هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري الطم ح 

 عاّلة إحصائّيًا.ل ( 0.05ه  هست ى الّداللة   أصغي (  لهي0.028هست ى الطم ح  
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اليدلل  ل    الث ائية اليعدية  للميا نات(Scheffe ي ي   استجد  اختيا      لإليياع هصد  الفيلج 

 .  ضا  لك (22 

 ( 22جدول )ال
الطليدة ( للميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر  هت سدطات ع  دات Scheffeنتائج اختيا   ي ي   

 هست ى الدخل ادسيت رعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

المتوسط  المقارنات  المتغير
 الحسابي 

-1500ن )م
 شيكل 3000أكثر من  ( 3000

 مستوى الطموح
 *0.20 0.01 3.10  يكل  1500أقل ه   

 *0.21  3.09 ( 3000-1500ه   
   3.30  يكل 3000أكثي ه  

 ( 0.05* الفيج في المت سطات عال إحصائيًا ع د هست ى   

على هقيا   لالطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرع  ات ( أن الفيلج في 22 تضا ه  اليدلل  

ت ى الدددخل هسدد انددم بددر  الطليددة الددذ     هسددت ى الدددخل ادسدديت رعددزى لمتغرددي هسددت ى الطمدد ح 

هددد   ادددة لبدددر  الطليدددة الدددذ   ( 3000-1500ل هددد    ددديكل( 1500ادسددديت لدددد ام  أقدددل هددد  

  لصالا الذ   هست ى ه   اة أخيى   يكل( 3000أكثي ه   هست ى الدخل ادسيت لد ام ه   

  يكل  الذ    ان هست ى الطم ح لد ام أعلى.  يكل( 3000أكثي ه   لد ام الدخل ادسيت 

الطلبـة الخـريجين مـن جامعـة درجـات توجـد فـروق بـين متوسـطات  هـل: الثـامنالسـؤال الفرعـي 

 .المعدل التراكمي في الجامعةتعزى لمتغير على مقياس مستوى الطموح  الخليل

د  ات ت سدطات الحسدابية لاالنحيافدات المعيا ةدة لدحسدبم الم  لإل ابة ع  السؤال الفيعي الثاه 

المعددل التياكمدي رعدزى لمتغردي هقيدا  هسدت ى الطمد ح علدى  الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلردل

 :(23  ل لك  ما ه  ه ضا في اليدلل  في الياهعة
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 ( 23جدول )ال
طات الحسدابّية لاالنحيافدات المعيا ةدة  الجديةير  هد   اهعدة  الطليدةد  ات لد بر  ادعداع لالمت سدّ

 لياهعةالمعدل التياكمي في ارعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح  الجلرل

المعدل التراكمي في   المتغير
 االنحراف الم ياري  المتوسط الحسابي العدد  الجامعة

 مستوى الطموح

 0.49 3.04 70 ( 69-65ه   
 0.50 3.10 238 ( 79-70ه   
 0.53 3.20 218 ( 89-80ه   
 0.29 3.55 41 فما ف ج  90

 0.51 3.16 567 المجموع
طات الحسددددابّية ( ل دددد ع فدددديلج ظ23 تضددددا هدددد  اليدددددلل   الطليددددة د  ات لدددداهيةددددة بددددر  المت سددددّ

المعدددل التياكمددي فددي رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل

 One Way رددل الّتيددا   ادحدداعت اسددتجد  اختيددا  رحل  . لللتحيددق هدد  عاللددة الفدديلج الياهعددة

Anova  24(   ما ه  ه ضا في اليدلل:) 

 ( 24جدول )ال
بر  هت ّسطات الفيلج  إلىللتعيف  (One Way Anovaئج اختيا  رحلرل الّتيا   ادحاعت  نتا

المعدددل رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  ع  ددات الطليددة الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل
 (567 ن=  اهعةالتياكمي في الي

مجموع   مصدر الت باين  المتغير
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

مة ف  قي
 المحسوبة

اللة   الد 
 اإلحصائي ة

 مستوى الطموح
 2.779 3 8.336 بر  الميم عات

 0.250 563 140.657 عاخل الميم عات  0.000 **11.122
  566 148.993 الميم ع

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

ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية ع د هست ى الّداللة  ( إلى  24عة في  دلل  رشري ال تائج ال ا  

 α≤0.05  هت ّسطات بر   الجلرلع  ات  (  ه   اهعة  الجيةير   هست ى    الطلية  هقيا   على 

حرث  انم قيمة الّداللة اإلحصائّية للد  ة    مي في الياهعةالمعدل التياكرعزى لمتغري  الطم ح  
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 عاّلة إحصائّيًا. ل ( 0.05ه  هست ى الّداللة    أصغي (  لهي0.000لمقيا  هست ى الطم ح  

اليدلل  ل    الث ائية اليعدية  للميا نات(Scheffe ي ي   استجد  اختيا      لإليياع هصد  الفيلج 

 .  ضا  لك (25 

 ( 25جدول )ال
يدة الطل( للميا نات الث ائية اليعدية للفيلج بر  هت سدطات ع  دات Scheffeج اختيا   ي ي   نتائ

المعدددل التياكمددي فددي رعددزى لمتغرددي علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل
 الياهعة

المتوسط  المقارنات  المتغير
 فما فوق  90 (89-80من ) (79-70من ) الحسابي 

مستوى 
 الطموح

 *0.51 0.16 0.06 3.04 ( 69-65ه   
 *0.45 0.10  3.10 ( 79-70ه   
 *0.35   3.20 ( 89-80ه   
    3.55 فما ف ج  90

 ( 0.05* الفيج في المت سطات عال إحصائيًا ع د هست ى   

على هقيا   الطلية الجيةير  ه   اهعة الجلرلع  ات ( أن الفيلج في 25 تضا ه  اليدلل  

هعددددلام  اندددم بدددر  الطليددة الدددذ     المعددددل التياكمددي فدددي الياهعددةلمتغردددي رعددزى هسددت ى الطمددد ح 

 هعددلام التياكمدي فدي الياهعدةهد   ادة لبدر  الطليدة الدذ    فمدا فد ج(  90   عدةالتياكمي في الياه

هعددددلام   لصدددالا الدددذ   هددد   ادددة أخددديى (  89-80(  لهددد   79-70(  لهددد   69-65هددد   

     ان هست ى الطم ح لد ام أعلى.الذ  فما ف ج(  90  التياكمي في الياهعة

الخامس إ:  السؤال  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  بين  هل  البطالةحصائية  مستوى    قلق 

 ؟ من جامعة الخليل لدى عينة من الطلبة الخريجين  الطموح

( إليياع Pearson Correlationاستجد  هعاهل ا ريا  بريس ن    الجاهس لإل ابة ع  السؤال

بر  اليطالة  العالقة  لبر     قلق  الطم ح  ه   اة  الجيةير   هست ى  الطلية  ه   عر ة  ه     لدى 

 (.26   ما ه  لاضا ه  خالل اليدلل  ه   اة أخيى  ل اهعة الجلر
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 ( 26جدول )ال
لددى عر دة هسدت ى الطمد ح هد   ادة لبدر   قلدق اليطالدةبدر  نتائج هعاهل ا ريدا  بريسد ن للعالقدة  

 ه   اة أخيى  الجلرله   اهعة  ه  الطلية الجيةير  
 الداللة اإلحصائية  قيمة )ر(  المتغيرات

 0.000 **0.542- م حهست ى الط X  قلق اليطالة
 (≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

هست ى ليطالة لبر  إلى ل  ع عالقة عكسية بر  قلق ا(  26رشري المعطيات ال ا عة في اليدلل  

اهدل اال ريدا  للعالقدة هع  حردث بلدغ هد   اهعدة الجلردل لددى عر دة هد  الطليدة الجديةير  الطم ح  

-  هدد   اهعددة الجلرددل لدددى عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير  هسددت ى الطمدد ح قلددق اليطالددة لبددر  بددر  

 لمددا  ليددةناع قلددق اليطالددة لدددى الط لمددا   حرددث  تضددا بأندد(  0.000( بداللددة إحصددائية  0.542

 لالعكس صحيا.   انجفض هست ى الطم ح لد ام
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 الفصل الخامس 

 ج والتوصياتمناقشة النتائ
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 الفصل الخامس 
 أوال: مناقشة النتائج

 لـدى عينـة مـن الطلبـة الخـريجين ما مستوى قلق البطالـة  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:  

 ؟من جامعة الخليل من وجهة نظرهم

 دان  هد   اهعدة الجلردل لدى عر ة ه  الطلية الجيةير  هست ى قلق اليطالة  أن  أظايت ال تائج  

 (. 80.4( لنسية هئ ةة  %4.02بلغ المت سط الحسابي للد  ة الالية ليلق اليطالة   هيرفعًا  إ  

 هذه ال تيية إلى أن الجيةج لدي  هعل هدات هسديية لحا دة السد ج ل دذلك  لةمك  عزل هذه ال تيية

انعكدس  لدك  لدذاالميتمع بشكل عا  لالطلية الجيةير  بشدكل خداص    المتفشية فيبحيم اليطالة  

لسطر ي في ظل ت الجيةير  على الميا يس   ما أن ال اقع الذت يعيش  الميتمع الفعلى استيابا

الطالدب الجديةج  ال  ؤعت الدى حالدة هد  ادهد  لاالسدتييا  االقتصداعت لاال تمداعي لددىاإلحتالل  

 .على لظيفة ر اسب رجصص  الد اسي حص ل اهكانية في 

 عدددع العدداطلر  عدد  العمددلع هسددتمي ا  بلددغ فددي انعيددافددي الميتمددع الفلسددطر ي ن اليطالددة أفددال اقع  

له الك اعداع  برية ه  الجيةير   ل س ة ال يست عب    (336,300 (  2020في فلسطر  عا   

فدي هددد يةات  لظيفدة طلدب  38000(  دان ه الددك 2020 دزء بسدديط هد ام ففدي   مدل إالسد ج الع

 لددد  يشدددعي الطالدددب  للادددذا لظيفدددة( 3500فدددي حدددر   اندددم ال ظدددائف المتاحدددة   التيبيدددة لالتعلددديم

هادددع ليلددة ردد في فدديص عمددل همددا يشددعي بحالددة هدد  اليلددق المسددتمي الجدديةج بددأن هسددتيبل  الدد ظيفي 

لضدعف عالقتد  لال ظية السلبية للمستيبل فتيدل عافعرتد  لالنيدان لالتحصدرل لرددني  فاءرد  الذاريدة 

  اليدددأ  لرفاعالرددد  اال تماعيدددة لقدددد  دددؤعت هدددذا ال ضدددع بددداليعض هددد  الجددديةير  إلدددى حالدددة هددد

لاإلكتئاب لاالضطيابات االنفعالية أل الت    نح  اإلعهدان أل رعداطي المجدد ات ال االريدا ة بادا  

اكثددي  ان حالدة قلدق اليطالددة حالدة هدددهية للجديةج لخص صددا ان يكد ن قدد اناددى ا بدع سدد  ات ل بمدا
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ان ال  هدد  اليددد لاإل تادداع للحصدد ل علددى  ددااعة بمعدددل عددالي ثددم ييددد نفسدد  اهددا  لاقددع  ؤ ددد لدد 

 فيص للعمل.

( التددي ربدر  أن الطليددة يعدان ن هدد  قلددق 2020 ع اسدة  اليبدد  ت لطدالك رفيدم هددذه ال تييدة هددع ا

لددى طدالب أن هسدت ى قلدق اليطالدة  التدي بر دم ( 2020    لع اسة  الطرب بد  ة عالية    اليطالة

إلدى أن هسدت ى  ( التدي أ دا ت نتدائج الد اسدة2018 الس ة ادخرية  ان هيرفعًا  لع اسة  عا د   

 . ان هيرفع لدى طلية الياهعة قلق اليطالة

الطلبــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: ســؤال الدراســة الفرعــي األولمناقشــة نتــائج 

 تعزى لمتغير الجنس.الة على مقياس قلق البط الخريجين من جامعة الخليل

طات ر صدلم الد اسدة إلدى ل د ع فديلج  ات عاللدة إحصدائية  الطليدة الجدديةير  ع  دات  بدر  هت سدّ

   .  لصالا الذ   رعزى لمتغري الي سعلى هقيا  قلق اليطالة  ه   اهعة الجلرل

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

ادد  ادسددية  فادد  هعرددل دسددير  لإن لددم يكدد  لديدد  نل ددة لأب دداء فإعا ة المسددؤلل اليئيسددي عدد   أن

ية اسدديةة اريداه نل تدد  لاب داهه ال لالديدد   فالدذ    لددد ام هسددت ى هسدؤلللديدد  هسدتيباًل سدد ف يكد ن 

رحدديات الند  ال يحبدذ ان يكد ن عداطال عد  العمدل لعالددة ه ا ادة رفاردي أعلدى لأعمدق للمسدتيبل ل 

 الن اعالددة ادسددية ليسددم  لددى اسددير  ل بمددا يكدد ن هددذا الشددع   اقددل ع ددد االندداث هدد  ع ددد الددذ   ع

  حتى لان عمل الطالب الذ    في اعمال اخيى غردي هيريطدة بتجصصدارام اال هسؤللية االنثى

همدا يسداعد علدى  لدك االفادا   ي  لثيدتام بانفسدام راد ن هتدنيدةانادم ال يشدعيلن بتيدد ي  ات عدال

ات التيلردية لعد  ريبل عمل خيةج  اهعي فدي اعمدال اخديى ال رديريط بتجصصد  لاال ان لالمعتيد 

ل تييددة ال رع ددي أندد  ال    ددد ه الددك قلددق بطالددة ع ددد االندداث فادد  ه  دد ع ع ددد  ددال الي سددر  هددذه ا

 للا  ع د الذ    أعلى.
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ث ( لان ه الددك فددديلج بددر  الددذ    لاإلندددا2020 ارفيددم هددذه ال تييددة هدددع ع اسددة  الطرددب 

 . على هقيا  قلق اليطالة لصالا الذ   

التي أظايت ل  ع فيلج في قلق اليطالة حسدب  (2019ع اسة الطالفحة لالفيياء    لاختلفم هع  

(  لع اسدة  المحتسدب لآخديلن  2020 ع اسة  اليبد  ت لطدالك هتغري الي س لصالا اإلناث  ل 

لع اسددة  إ ددتي     (Alioat & EL keshky, 2020  ألردد ت لالاشددكي ع اسددةل (  2017

  (Mahammed & Devecioglu, 2018    لع اسددة هحمددد لعيفشدديل (2014 ل دداهر  

 .عد  ل  ع فيلج رعزى لمغري الي سإلى  ر صلم  ميعااالتي (  2009لع اسة نصرية  

الطلبــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: ســؤال الدراســة الفرعــي الثــانيمناقشــة نتــائج 

 .نوع الكليةتعزى لمتغير على مقياس قلق البطالة  الخليلالخريجين من جامعة 

طات  ات عاللدددة إحصدددائية ر صدددلم الد اسدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  الطليدددة ع  دددات بدددر  هت سدددّ

  لصدالا الاليدات ند ع الاليدةرعدزى لمتغردي على هقيدا  قلدق اليطالدة  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

   .اإلنسانية

 لالاليدات اإلنسدانية الاليدات العلميدةفدي  ند ع الاليدةر  ل  ع فديلج بد  لرعزى هذه ال تيية إلى

  فأعدددداع الطليدددة الاليدددات اإلنسدددانية هددد لاثدددية الطليدددة الجددديةير  لصدددالا الاليدددات اإلنسدددانية ل لدددك 

الجيةير  العاطلر  ع  العمل في الاليات االنسانية أكثي بكثردي هد  الاليدات العلميدة للادذا  دزعاع 

  ل دددذلك أن طدددالب الاليدددات العلميدددة يكددد ن هعددددالرام ت ال سدددانيةقلدددق اليطالدددة ع دددد طليدددة الاليدددا

ت اإلنسدانية فغالبيدة الطليدة المتيادر  إلدى الاليدات العلميدة يك ند ا هد  لهست ةارام أعلى ه  الاليا

للد ام هيلنة في التفاري لهست ى عالي ه  الافاءة الذاريدة  الطلية المتف قر  ل ل هعدالت عالية 

العلمددي ان يعمددل فددي اكثددي هدد  هسددا  فددي رجصصدد  علددى  ندد ع الاليددةي ل ددذلك يمكدد  للجدديةج فدد

  فباددذا يكدد ن اليلددق ع ددد طليددة الاليددات العلميددة أقددل هدد  طليددة ةالعكددس هدد  التجصصددات االعبيدد
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الاليات العلميدة أكثدي هد  الاليدات ادعبيدة  لجيةير  ه  ية  لأن س ج العمل يحتاج الاليات ادعب

يدددات العلميدددة هدددع ادعبيدددة نددديى أن عددددع الجددديةير  هددد  الاليدددات لبميا ندددة عددددع الجددديةير  هددد  الال

حص لام على لظيفة لعد  رعيضام لليطالدة أكبدي هد  الطليدة فدي  العلمية أقل فباذا را ن فيصة

الاليات ادعبية لاذا يك ن الطلية الجيةير  ه  الاليدات ادعبيدة أكثدي قليدًا علدى هسدتيبلام الما دي 

 مة اليطالة بعد التجيج.للد ام قلق ه  اإلنضما  ليائ

فديلج فدي هت سدطات  ( التدي اظاديت 2014  إ دتي  ل داهر  ع اسدة ارفيم هذه ال تيية هدع 

قق اليطالة لدى طلية الس ة ادخرية فدي  اهعدة اليدد  رعدزى لمتغردي الاليدة لصدالا التجصصدات 

 الطبية لالتميةضية.

إحصددائية  ج  ات عاللددة( ال ر  دد فدديل 2020 ع اسدة  اليبدد  ت لطددالك هددع نتييددة لاختلفدم 

  لع اسددة انسدداني(–مددي فددي ع  ددات قلددق اليطالددة لدددى طليددة الياهعددة ريعددًا لمتغرددي التجصددص  عل

( التي ر صلم إلى ل  ع فديلج فدي قلدق اليطالدة حسدب هتغردي الاليدة 2019 الطالفحة لالفيياء   

 .ل انم لصالا الاليات العلمية

الطلبــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: ســؤال الدراســة الفرعــي الثالــثمناقشــة نتــائج 

 تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري.ة على مقياس قلق البطال الخريجين من جامعة الخليل

طات  الطليدددة ع  دددات ر صدددلم الد اسدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية بدددر  هت سدددّ

  ل ادسدديت رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخعلددى هقيددا  قلددق اليطالددة  الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل

-1500  هيا ندددة هدددع ددديكل(   1500لصدددالا الدددذ   هسدددت ى الددددخل ادسددديت لدددد ام  أقدددل هددد  

 .(3000 ل أكثي ه  (3000

 أت المسددت ى  ل دد ع فدديلج رعددزى لمتغرددي هسددت ى الدددخل ادسدديت  الددى هددذه ال تييددة لرعددزى 

لادددم   ل لدددك دن الطليدددة ع ددددها يكددد ن عخلددددى عر دددة هددد  الطليدددة الجددديةير  االقتصددداعت لالسدددية 
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ق دن سدددت ى قلدددق اليطالدددة لدددد ام عاليدددًا للاددد  هدددع هدددذا يكددد ن لدددد ام قلددديكددد ن هالشدددايت هيرفدددع ال 

  للا  ع دها يكد ن الددخل الشدايت الطالب الجيةج يحتاج إلى االستياللية االقتصاعية ع د ادهل

حيرددق لةعرددق ر لاددم قلرددل فددإن هددذا   لددد لددد ام قلددق  برددي هدد  اإللتحدداج بيائمددة اليطالددة بعددد التجدديج

لدى عخدل لالحص ل ععخل ادسية  هست ى  يسعى إلى  فع  فالطالب    طم حارام لآهالام المستيبلية

هيبدد ل ن عددًا هددا  لتحيرددق احتيا اردد  لاحتيا دددات اسددير  له ا اددة المتطليددات المتزا دددة فددي الحيددداة 

 أن  في بداية الطيةق للزلاج لب اء البرم.خص صا 

لل دد ع فدديلج رعددزى لمتغرددي التددي ر صددلم إلددى  (2009ع اسددة  نصددرية  ارفيددم هددذه ال تييددة هددع 

 .المست ى االقتصاعت

الطلبــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: الدراســة الفرعــي الرابــعســؤال مناقشــة نتــائج 

ــل ــة  الخــريجين مــن جامعــة الخلي ــق البطال ــى مقيــاس قل ــر المعــدل التراكمــي فــي عل تعــزى لمتغي

 الجامعة.

طات  ر صدددلم الد اسدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  الطليدددة ع  دددات  ات عاللدددة إحصدددائية بدددر  هت سدددّ

رعدددزى لمتغردددي المعددددل التياكمدددي فدددي لدددق اليطالدددة علدددى هقيدددا  ق الجددديةير  هددد   اهعدددة الجلردددل

 (.69-65ه    هعدلام التياكمي في الياهعةلصالا الذ     الياهعة

 ثددي رج فدداً أن الطليددة الددذ   هعدددالرام التياكميددة هتدنيددة هددم أكلةمكدد  رفسددري هددذه ال تييددة  بدد

هدد ام لمعدددالرام الن هسددت ى الم افسددة علددى ال ظددائف عددالي علددى هسددتيبلام الما ددي  لقليددًا لقليددًا 

الم جفضة ال يحيي ن  يل  لهعا ري الت ظيف في ظل ر افس عدع  بري ه  االفياع على لظيفدة 

دلددد  فع ددددها يكددد ن الجددديةج هع لاحددددة فأحدددد هعدددا ري الت ظيدددف هددد  المعددددل التياكمدددي فدددي الياهعدددة 

ة لإعا ة فدة  دن همتلدك الافداءة الذاريدالتياكمي أعلدى راد ن فيصدت  أكثدي فدي الحصد ل علدى ال ظي

الددذات لاالسددتياريييات التاي يددة دت لظيفددة يعمددل باددا علددى العكددس همدد  هعدددالهم التياكمددي أقددل 
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 فإنام ال يمتلا ن هذه اليد ات لالافايات الالنهة للحص ل على أت لظيفة هستيبلية.

( التددي أظادديت عددد  ل دد ع فدديلج رعددزى 2014م هددذه ال تييددة هددع ع اسددة  إ ددتي  ل دداهر  اختلفدد
 دكاعيمي. ا  للمعدل

مـن  لدى عينة من الطلبة الخـريجين ما مستوى الطموح  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث:  

 ؟جامعة الخليل من وجهة نظرهم

ه   اهعة الجلرل ه   ير  لدى عر ة ه  الطلية الجيةهست ى الطم ح  أظايت ال تائج أن  

( 3.16ليددة لمسددت ى الطمدد ح   ددان هت سددطًا  إ  بلددغ المت سددط الحسددابي للد  ددة الا ل اددة نظدديهم

 (. 63.2لنسية هئ ةة  %

بددأن  لدددى عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير  يمكدد  رفسددري المسددت ى المت سددط للطمدد ح المسددتيبلي 

عي لالسياسدي فدي الميتمدع الفلسدطر ي لعدي بدال اقع االقتصداعت لاال تمداعلدى لدى هؤالء الطليدة 

يدددال االقتصددداعت لالتيبددد ت لغريهدددا هددد   ددددًا فدددي الم بطرئدددةفادددم لدددد ام لعدددي بدددأن عيلدددة الت ميدددة 

 المياالت لذلك لم يك  لد ام هست ى طم ح عالي للمستيبل.

ؤالء الطليدددة يعدددان ن هددد  ضدددغ   لانهدددات علدددى الصدددعرد ال فسدددي هدددضدددف إلدددى  لدددك أن أ

المتددددني لرددددني هسدددت ى الددددخل  لالسياسدددي بسدددبب ال ضدددع االقتصددداعت لاال تمددداعي لادكددداعيمي

رددي هدد  العقيددات لادنهددات اث دداء فتددية ع اسددتام لهددذا بدددل ه ييلددل هدد  ادسدديت هدد ام يعددان ن هدد   ث

 هست ى طم حام المستيبلي.

ان هست ى الطم ح المت سط ال   طبق فيط على الطلية الجيةير  ه  الياهعات بل أيضًا 

 ى هتدني لدى الفئات ادخيى ه  الشياب غري اليداهعر  دن ال ضدع بال سدية لادم قد يك ن بمست

ليددة الياهعددات فطالددب الياهعددة قددد حيددق  ددزءا هدد  اهدافدد  فددي الحيدداة بال يدداح فددي أصددعب هدد  ط

الياهعة لحص ل  على  ااعة  اهعية را ن عاهل هساعد ل  لهذا ها ييعل  ييع ضم  المسدت ى 
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 ييددى لديدد  أهددل فددي أن رتغرددي ادلضدداع إلددى ادحسدد  فددي  النبلي المت سددط هدد  الطمدد ح المسددتي

 المستيبل.

ندة اال تماعيددة هدد  ادهددل لالمحدديط اال تمدداعي عل ًا فددي اييدداع هسددت ى كددذلك يكدد ن المسددا

هعر  ه  الطم ح المستيبلي لدى هؤالء الطلية الجديةير  فاالهدل عاعمد ن هامدا ضداقم الظديلف 

لرددأهر  هسددتيبل الددى أن يحصددل علددى لظيفددة لرحيرددق اهدافدد  الناددم لدد   تجلدد ا عدد  هددذا الجدديةج 

 لطم حار  المستيبلية.

أن عر ددة اليحددث رتمتددع التددي ر صددلم إلددى  (2014ع اسددة  فدداخي  ال تييددة هددع ارفيددم هددذه 

 .بمست ى  رد ه  هست ى الطم ح

التدددي   (2016  ع اسدددة بدددالعيبي   ل(2020ع اسدددة الزهياندددي  اختلفدددم هدددذه ال تييدددة هدددع 

ع اسددة    مددا اختلفددم هددع  ددان بد  ددة هيرفعددة أفددياع العر ددةأن هسددت ى الطمدد ح لدددى ى ر صددلم إلدد

أن التالهرددذ المتف قدد ن لسدد ة الثالثددة ثددان ت يملادد ن التددي ر صددلم إلددى ( 2015  لع علخبدد  الل  

 .هست ى عالي ه  الطم ح

بـة الطلدرجـات  توجـد فـروق بـين متوسـطات    هـل:  سؤال الدراسة الفرعي الخـامسمناقشة نتائج  

 تعزى لمتغير الجنس.على مقياس مستوى الطموح  الخريجين من جامعة الخليل

طات سدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية ر صدددلم الد ا الطليدددة ع  دددات بدددر  هت سدددّ

   .  لصالا اإلناث رعزى لمتغري الي سعلى هقيا  هست ى الطم ح  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

الطمدد ح المسددتيبلي لدددى اإلندداث أعلددى هدد  الددذ     لةمكدد  رفسددري هددذه الفدديلج فددي هسددت ى 

له داك  د اغي لظي يدة لالنداث اعلدى  لدذ   فسدي هدع افي الميتمدع لاد  عل  ر ابسبب أن اإلناث  

ى بالماددا  لالمسددؤلليات علددلددذا رحتدداج االندداث الددى اثيددات الددذات اهددا  الددذ    بالقيددا   هدد  الددذ   



 

77 

 

يط االنثى ب  ع ه  اليعاية الجاصة   ناا انثى لاا صعرد الحياة الما ية لاال تماعية  فادسية رح

 اعلا  هحدلعة هيا نة بالذ   .

ا ا نظينا إلى هست ى الت افس بر  الدذ    لبدر  ال داث نيدد أن هسدت ى الت دافس بدر    كذلك

االندداث اعلددى ا  ان االنثددى رحتدداج إلددى ر  رددد الددذات اكثددي هدد  الددذ    لهدد  هددا يظاددي فددي ال قددم 

الصعرد التعليمدي ل يدد ان هعظدم المتفد قر  اكاعيميدًا هد  اإلنداث الن اإلنثدى   الحاضي همثال على

 ف قاا في هياالت هعر ة ه  ضمان لمستيبلاا.ر ظي الى ر

ان رمتددع اإلندداث بدافعيددة االنيددان ادكددداعيمي لالطمدد ح المسددتيبلي لاإلعا ة لالتصددميم علدددى 

 مستيبلي لد ا .اثيات ال   ع أها  هيتمع     ت  زةد ه  هست ى الطم ح ال

فدددي ( التدددي ر صدددلم ل ددد ع فددديلج Tusi, 2017ارفيدددم هدددذه ال تييدددة هدددع ع اسدددة رددد نت  

التددي أظادديت نتائياددا ل دد ع  (2016  بددالعيبي ع اسددة الطمدد ح لصددالا اإلندداث   مددا ارفيددم هددع 

 .في هست ى الطم ح الد اسي لصالا اإلناث فيلج 

بر ددم ل دد ع فدديلج فددي   التددي (Margoribanks, 2004ع اسددة ها    بيدداناس  اختلفددم هددع ل 

التدي ر صدلم إلدى  (2020  انديالزهي    لع اسة هست ى الطم ح في هتغري الي س لصالا الذ   

عدددد  ل ددد ع فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية بدددر  إسدددتيابات أفدددياع العر دددة حددد ل هسدددت ى الطمددد ح لددددى 

 .الطلية الم ه برر  رعزى لمتغري الي س

الطلبـة درجـات توجـد فـروق بـين متوسـطات    هـل:  السـادسسؤال الدراسة الفرعي  مناقشة نتائج  

 .نوع الكليةتعزى لمتغير مستوى الطموح على مقياس  الخريجين من جامعة الخليل

طات ر صلم الد اسة إلى عد  ل  ع فيلج  ات عاللة إحصائية  الطليدة ع  دات بدر  هت سدّ

   .ع الاليةن  رعزى لمتغري على هقيا  هست ى الطم ح  الجيةير  ه   اهعة الجلرل
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عيضدد ن  تفددي أت  اهعددة  لاليددات هددذه ال تييددة إلددى أن الطليددة الجدديةير  هدد   ددل ا لرعددزى 

أل االقتصدداعية حرددث  الياهعيددة  ادكاعيميددة سدد اء الظدديلف ادسدديةة أ  الظدديلفللظدديلف نفسدداا  

  هد  الت شدئة هد  هياحدل حيدارام ادللددى نفسداا  لةتعاهدل هعادم بدد فس ادسدل ب   تداح لادم الفديص 

فدددي إ ابددات الطليددة علددى هقيددا  هسدددت ى  ندد ع الاليددةييلددل هدد  إهكانيددة ظاددد   فدديلج حدد ل  همددا

   ذلك فدإن الذ    لاإلناث لبغض ال ظي ع  الالية س اء علمية أل انسدانية يسدع ن إلدى الطم ح

الحص ل على لظيفة لرحيرق سبل ال ياح في الحياة فللذ    اعلا هم لهسؤلليارام للإلناث اعلا  

ت البد ه  القيا  باا  صحيا أن ه داك رفدالت فدي هيداالت هسدت ى الطمد ح المسدتيبلي لهسؤلليا

    لاإلناث فيك ن طم ح الذ    على صعرد اقتصاعت أها اإلناث على صعرد ا تماعي بر  الذ 

  فمسددت ى الطمدد ح ال  دديريط ب دد ع الاليددة إنمددا ه الددك انسدداني حسددب طبيعددة الما ددة لاددال الي سددر 

يط بادددا  دددالظيلف التدددي يمدددي بادددا الميتمدددع الفلسدددطر ي  الياندددب السياسدددي هتغرددديات اخددديى  دددير

 . الصحي لانتشا  لباء    لنا لاإلقتصاعت  لاليانب 

( التي بر م عد  ل د ع فديلج  ات عاللدة 2020ارفيم هذه ال تيية هع لع اسة  الزهياني  

ناس لاختلفددددددم هددددددع ع اسددددددة ها    بيدددددداإحصددددددائية رعددددددزى لمتغرددددددي التجصددددددص  علمددددددي  أعبددددددي(. 

 Margoribanks, 2004)  التددي ر صددلم إلدددى ل دد ع فدديلج فددي هسددت ى الطمدد ح فددي هتغردددي

 الد اسي لصالا التجصصات العلمية لالما ية. التجصص 

الطلبــة درجـات توجـد فـروق بــين متوسـطات  هــل: سـؤال الدراســة الفرعـي السـابعمناقشـة نتـائج 

 متغير مستوى الدخل األسري.تعزى لعلى مقياس مستوى الطموح  الخريجين من جامعة الخليل

الطليدددة ع  دددات طات ر صدددلم الد اسدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية بدددر  هت سدددّ 

  رعدزى لمتغردي هسدت ى الددخل ادسديت علدى هقيدا  هسدت ى الطمد ح  الجيةير  ه   اهعة الجلرل

 . يكل( 3000أكثي ه   لصالا الذ   هست ى الدخل ادسيت لد ام 
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 ابدات الطليدة الجدديةير  حد ل هسدت ى الطمد ح ريعددًا  ع فدديلج فدي إلرعدزى هدذه ال تييدة ل د

لهسدددت اه  ددديريط   ل لدددك دن الطمددد ح  ددديكل (3000أكثدددي هددد   لا لمتغردددي الددددخل الشدددايت  لصدددا

بسمت ى الدخل فا اك عالقة طيعية ا  ان ه  لد ام هست ى عخل عالي يك ن لدد ام طمد ح اعلدى 

  لددد ام هسددت ى عخددل اقددل ال   ددد لددد ام هسددت ى لقدداع ة  علددى رحقييدد  لادد  هددذا ال يع ددي ان هدد

 لتلك الطم حات على ا ض ال اقع.طم ح عالي للا  الفيج في اهكانية التحيرق 

ن رمتدددع الجددديةج بمسدددت ى عخدددل اسددديت عدددالي ييعدددل اهكانيدددة رحقييددد  دهدافددد  لطم حارددد  إ

 حدات فبدداًل لت  ةدع فدي أ دكال هدذه الطماسال  بل يمك  أن يساعده هست ى الدخل العالي علدى ا

اهدافد  لرحيردق  عمدل خداص ه  السعي إلدى الحصد ل علدى لظيفدة هدا يمكد  أن يعمدل فدي اطدا  

 ه  خالل هذه المصلحة الجاصة.

للددم رتطدديج أت هدد  الد اسددات المسددتجدهة فدددي الد اسددة الحاليددة المتعليددة بمسددت ى الطمددد ح 

 لمتغري هست ى الدخل ادسيت.

الطلبــة درجــات توجــد فــروق بــين متوســطات  هــل: امنســؤال الدراســة الفرعــي الثــمناقشــة نتــائج 

تعـزى لمتغيـر المعـدل التراكمـي فـي وى الطمـوح  علـى مقيـاس مسـت  الخريجين من جامعة الخليـل

 الجامعة.

طات  الطليدددة ع  دددات ر صدددلم الد اسدددة إلدددى ل ددد ع فددديلج  ات عاللدددة إحصدددائية بدددر  هت سدددّ

لمتغرددي المعدددل التياكمددي فددي رعددزى علددى هقيددا  هسددت ى الطمدد ح  الجدديةير  هدد   اهعددة الجلرددل

 ف ج(. فما 90  هعدلام التياكمي في الياهعةلصالا الذ     الياهعة

هسدت ى  ( فما ف ج يك ن 90لُرفسي هذه ال تيية إلى أن الطالب المتف ج لهعدل  التياكمي  

طم حددد  أكبدددي هددد  الفئدددات ادقدددل هعدددداًل  ل لدددك دن الطالدددب الطمددد ح يكددد ن هتف قدددًا لأن المعددددل 

الطالب  ل  عل ًا  بري في رحيرق ادهداف المستيبلية التي  يسماا  لالدافعية الداخلية لدي   كميالتيا
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 دددذلك فدددإن المعددددل التياكمدددي العدددالي يفدددتا افددداج هت  عدددة اهدددا  هدددذا الجددديةج فدددي الحيددداة الجددديةج  

ي المستيبلية فيمك  أن يجتا  على الصعرد ال ظيفي عدة لظائف لان  لت المعدل التياكمي العدال

يمكدددد  ان يحييدددد ا طم حددددارام علددددى الصددددعرد اال تمدددداعي أل الما ددددي أل االقتصدددداعت الن هددددؤالء 

 لجيةير  يمتلا ن اليد ة لالافاءة ها يمك ام ه  رحيرق اهداف لطم حات هستيبلية هت  عة.ا

لدددم رتطددديج أت هددد  الد اسدددات المسدددتجدهة فدددي الد اسدددة الحاليدددة المتعليدددة بمسدددت ى الطمددد ح 

 ياكمي في الياهعة.لمتغري المعدل الت

صائية بين قلق البطالة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحمناقشة نتائج السؤال الخامس:  

 ؟من جامعة الخليل لدى عينة من الطلبة الخريجين مستوى الطموح 

لدى عر ة هست ى الطم ح ر صلم الد اسة إلى ل  ع عالقة عكسية بر  قلق اليطالة لبر  

  حرددث بلددغ هعاهددل اال ريددا  للعالقددة بددر  قلددق اليطالددة هدد   اهعددة الجلرددل ر  هدد  الطليددة الجدديةي

( بداللددة 0.542-  هدد   اهعددة الجلرددل لدددى عر ددة هدد  الطليددة الجدديةير  طمدد ح هسددت ى اللبددر  

 لمددا انجفددض هسددت ى حرددث  تضددا بأندد   لمددا ناع قلددق اليطالددة لدددى الطليددة (  0.000إحصددائية  

 لالعكس صحيا.   الطم ح لد ام

لدددى علددى هسددت ى الطمدد ح المسددتيبلي  ن العالقددة عكسددية ا  ان قلددق اليطالددة  ددؤثي سددلبياً أ

بمع ى ان  لما ناع هست ى قلق اليطالة فان هست ى الطم ح ييل  الن  ه  الطلية الجيةير     عر ة

هذا ال  ع ه  اليلق ه  ليس نا م ع  ه قف ال حالة طا ئة هؤقتدة بدل اند  قلدق ندا م عد  لضدع 

ى ه  دد ع إلددى فتددية نه يددة ليسددم بيصددرية ان  ثددية اآلثددا  السددلبية ليلددق اليطالددة لن عيددة قددائم لسددريي

اآلثددددا  هدددد  ردددددني هسددددت ى الافدددداءة ال العاعليددددة الذاريددددة لال ظيةددددة السددددلبية للحيدددداة  لضددددعف  هددددذه

الماددا ات اال تماعيددة لردددني فددي ريددد ي الددذات لاالنغددالج الفادديت لاددا لانعكاسددات نا مددة عدد  قلددق 

 ؤثي على هست ى الطم ح ع د الطلية الجيةير .اليطالة لر
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لددق أن  ب ددي طم حددات لأهددداف هسددتيبلية فايددف يمكدد  لطالددب خدديةج  يعدداني هدد  هددذا الي 

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

ق أهدافدددد  لطم حاردددد  لةجطددددط لاددددذه الطم حددددات لالت قعددددات المسددددتيبلية  ا  أن نياحدددد  فددددي رحيردددد

ا  ردد افي فديص العمدل فددي المسدتيبلية يعتمدد علدى هيدددا  التيلردل هد  هسددت ى قلدق اليطالدة أت بميدد 

 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  

  نحدد  المسددتيبل لالتفاعددل هددع الحيدداة ل دد عة الحيدداة أل اليضددا عدد  الحيدداة ل ددل ال تددائج هددع الت  دد

 ت إلدى أن ليلدق المسدتيبل عالقدة عكسدية هدع هدذه المتغرديات لهدذا  ؤ دد العالقدة العكسدية هددع ا دا

الطمدد ح المسددتيبلي الن الطمدد ح المسددتييلي  دديريط بالت  اددات نحدد  المسددتيبل لالتعاهددل هددع الحيدداة 

 اا.لرحديار
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 ثانياا: التوصيات
 حثة بما  لي: ه  خالل ال تائج التي ر صلم إلراا الد اسة الحالية  ر صي اليا

قبل اعا ة الياهعات لهياكز اال  داع  لبياهج لعل ات ا  اعية للطلية ه علرل ل تريات    إعداع  .1

 ى في خفض هست ى اليلق ه  اليطالة لنةداعة هسدتلمساعدة الجيةير   الما ي للنا ة العمل  

 .أيضًا  الطم ح لد ام

ا دي لالدد ظيفي لاددي يسدداعدهم رزلةدد الطليددة اث دداء ع اسددتام الياهعيدة بدددل ات فددي اال  دداع الم .2

االساسددية الالنهددة  متطليددات الت لظيفددة فددي المسددتيبل لهددذا ييلددل هدد   لةددزلعهم بالماددا ات 

 هست ى قلق اليطالة ل بما  زةد ه  هست ى الطم ح لد ام. 

د اسددات لادبحدداث لل  ددات العمددل لاال  دداع اليمدداعي للطليددة الجدديةير  ا ددياء المزةددد هدد  ال .3

م هم المسدتيبلي فدي ضد ء ال اقدع االقتصداعت لالد ظيفي فدي هيتمع دا ليفع هست ى ر عية لط

لهذا ها  لخاصة ع د الطلية الذ    الذ    ان هست ى طم حام اقل ه  اإلناث   الفلسطر ي

نهددات هدد  اليطالددة لالمجددد ات ةير  فددي اليددة الجددي يسدداعد ايضددًا علددى االبتعدداع عدد  لقدد ع الط

 للة االنتحا .الاالكتئاب لهح

لل  ات عمل ل تريات رادف لتيلرل قلق اليطالة لدى الطلية الجيةير  لخاصة عمل بياهج   .4

  لعلى الطلية الذ   هعددالرام ع د الطلية الذ     لالتي رز على ادسي  ات الدخل المتدني

 .التياكمية هتدنية

لتيلرل ه  قلق اليطالة  تطلب التجطيط علدى هسدت ى لط دي لضدع سياسدات رد انن بدر  ان ا .5

لن عيدددة الجددديةير  هددد  الياهعدددات لهدددذا هددا ظادددي فدددي الفددديج فدددي هسدددت ى قلدددق  سدد ج العمدددل

 اليطالة لدى طلية الاليات االنسانية هيابل الاليات العلمية.
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 المصادر والمراجع 
 أوالا: المراجع العربية

 (. 32  س  ة الييية  آية الييان الايةم

فاعليددة الددذات لدددى طليددة السدد ة قتدد  ب"قلددق اليطالددة لعال (.2015   دداهر   هحمددد.ل  ؛إيدداع   إ ددتي 

 (.330-319 :(3 11  الميلة اد عنية في العل   التيب ةةادخرية في  اهعة اليد "  

" لسددددل  يةريردددديم لرشددددجيص اإلضدددديابات ا"(. 2005.  لعبددددد الحمرددددد  أ دددديف ؛إ ادددداب   البددددباللت 

 اليةاض: عا  الزهياء.

 ددد  نحددد  المسدددتيبل لعالقتددد  بددديعض الت   "هسدددت ى  (.2003  إبدددياهيم. لهحمددد ع  ؛إبدددياهيم  بدددد  

: (38 13  الميلدددة المصددديةة للد اسدددات ال فسددديةاالضدددطيابات لددددى الشدددياب اليددداهعي"  

15-25. 

تالهردذ"  ع اسدة هردانيدة "الع اهل المؤثية في هست ى الطمد ح الد اسدي لل  (.2016   بلعيبي  هليكة.

     اإلنسددانية لاال تماعيددةالعلدد هيلددةعلددى عر ددة هدد  رالهرددذ السدد ة الثانيددة ثددان ت بددادغ ا   

3 26) :39-50. 

(." المتغردددددديات اال تماعيددددددة المحدددددددعة لمسددددددت ةات لأنمددددددا  الطمدددددد ح 2002التدددددد ةييت  أسددددددماء. 

لعاهددة  اليةدداض  السددع عية  اال تمدداعي"   سددالة ع تدد  اه ه شدد  ة  هكتيددة الملددك عبددد العزةددز ا

2 1)88-240. 

هيلة هي ز بابدل يطالة لدى طلية الياهعة"  لق ال" ق  (.2020   هد  .  لطالك   ؛ مال   اليب  ت 

 . 20-1(: 3 10  للد اسات االنسانية
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(." قلدق اليطالدة لعالقتد  بيد عة الحيداة لفعاليدة الدذات لددى 2008   بجردم  ند ال.  ؛ح ان   اليمال

 هيلددة اليحدد ث ال فسددية لالتيب ةددة ائيددة بكليددة التيبيددة بياهعددة الم  فييددة"  طليددة السدد ة ال ا

1 1 ) 327-285. 

"قلددق المسددتيبل لعالقتدد  بمسددت ى الطمدد ح لدددى طليددة  اهعددة اليصددية"   (.2014  حبرددب  أسددعد.

 .328-304: (4 39 ،-العل   اإلنسانية-هيلة أبحاث اليصية

هيلددددة  اهعددددة الشددددا قة للعلدددد   لدددد ط  العيبددددي"  "لاقددددع اليطالددددة فددددي ا (.2007  خطددددابي  أحمددددد.

 .86-43 :(3 1  اإلنسانية لاال تماعية

"أثي الفيي لاليطالة علدى السدل ك الييهدي فدي الميتمدع اد عندي هد    (.2014   ل ة  عبدا.الد ا

-185: (2 7 ،هيلدددة الت اصدددل العلمدددي"، ل اددة نظدددي العددداهلر  فددي  ادددان ادهددد  العددا 

203. 

هسدددت ى الطمددد ح لعالقتددد  بدافعيدددة اإلنيدددان لددددى " (.2015  فاطمدددة.  الل لبددد   ؛عائشدددة  ع علخ

بمدددد  تي سدددطيف -ع اسدددة هردانيدددة علدددى رالهردددذ السددد ة الثالثدددة ثدددان ت  " فددد قر التالهردددذ المت

 .اليزائي   اهعة آكلي هح د اللحاج بالب ةية   سالة ها ستري غري ه ش  ة  لالب ةية

قلدددق المسدددتيبل لعالقتددد  بمسدددت ى الطمددد ح لددددى طاليدددات " (.2017  لع ددد ا  هكدددي. ؛ناعيدددة  الزبردددي

ة ح تدد ب  بياهعددة اليزةددية طاليددات  ليددة التيبيدد– عانيةكليددات التيبيددة فددي الياهعددات السدد  

 ( 36 1   اهعدة بابدل  هيلة  ليدة التيبيدة ادساسدية للعلد   التيب ةدة لاإلنسدانية"   نم   اً 

115-129. 

اإلبداعيدددة لعالقتادددا بمسدددت ى الطمددد ح لددددى الطليدددة  (. "فاعليدددة الدددذات 2020الزهياندددي  سدددمرية.  

 .820-850(  2 110الم ص  ة    اهعة  هيلة  لية التيبيةالم ه بر "  
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العالقدة بدر  الصدالبة ال فسدية لقلدق المسدتيبل لهسدت ى الطمد ح لدددى " (.2015  الزلاهدية  هحمدد.

ئددل  المملاددة    اهعددة حا سددالة ها سددتري غرددي ه شدد  ة"  طليددة  اهعددة حائددل بالسددع عية

 العيبية السع عية.

ضددددددا الما ددددددي لألخصددددددائرر  لالي  العالقددددددة بددددددر  هسددددددت ى الطمدددددد ح (.1993  نظميددددددة.  سدددددديحان

 .133-115(  28 7  هيلة علم ال فساال تماعرر   

ع اسدددة لمسدددت ى الطمددد ح لعالقتددد  بددديعض المتغرددديات فدددي ضددد ء الثيافدددة (."2005 دددبري  ر فردددق. 

"  قسدددم علدددم الددد فس   ليدددة التيبيدددة  عمددداعة هية بغدددزةالسدددائدة لددددى طليدددة الياهعدددة اإلسدددال

 غزة. هية الد اسات العليا  الياهعة اإلسال

اليحددددددث الس سددددددر ل  ي لالمسددددددألة اال تماعيددددددة لمفادددددد هي اليطالددددددة  (.2014   دددددديةم.   دددددد ةمات 

 .190-171(  45 1  مجلة عالم التربيةلالتشغرل"  

حصددرل الد اسدددي لدددى طدددالب الميحلدددة هسددت ى الطمددد ح لعالقتددد  بالت(."2016  الصدداعج  هحمدددد.

 .  فلسطر هعة فلسطر  ادهلية   اة سالة ها ستري غري ه ش   "  الثان ةة بمحلية بحيت 

 يةددددة الددد ط  "اليطالدددة بدددر  السدددع ع  ن لرحدددديات المسدددتيبل"   (.2007  الصددديان  سدددالم هحمدددد.

 (.2007-9-8(   24 1  السع عية

"قلددق اليطالددة لعالقتدد  بدداإلنغالج الفادديت لدددى طليددة  (.2019الطالفحددة  فددؤاع؛ لالفيددياء  نة ددات.  

 .119-102 ( 2 46   ةةالتيبهيلة العل    اهعة هؤرة"  

(." العالقددة بددر  قلددق اليطالددة ل دد عة الحيدداة لدددى عر ددة هدد  طددالب السدد ة 2020  الطرددب  هحمددد.

  لال فسديةهيلة الد اسات التيب ةدة ال اائية بياهعة الجيط  "   اهعة الي ف  السع عية  

 .341-326(  2 14 اهعة السلطان قاب    
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يدددة التعاهدددل هدددع الحيددداة فدددي خفدددض قلدددق اليطالدددة لددددى  ب ف ردددأثري أسدددل (.2018  ظددداهي  هديدددة.

اهعددة    هيلدة ال ك للفلسددفة لاللسدانيات لالعلدد   اال تماعيدة  الشدياب فددي هحافظدة بغددداع 

 .254-230(  29 2لاسط  

ات التايددف  متغرددي لسددديط بددر  قلددق اليطالددة لالت  دد  نحددد  اسددتيارييي .(2018  أحمددد. عا دد   

  اإل  اع ال فسي  قسم علم الد فس  ي هحافظات غزةير  فالمستيبل لدى عر ة ه  الجية

 ت العليا   اهعة ادقصى  غزة. كلية التيبية  عماعة الد اسا

  1م الثالدث"   (."الع لمة لآثا ها في اليطالدة لالفيدي التا  لد  ي فدي العدال2004عيا   صالا. 

 هؤسسة  ياب الياهعة اإلسك د ةة.

 عا  ال اضة العيبية. :  بريلت 2   الطم ح لالشجصيةست ى ه (.2007  عبد الفتاح   اهرليا.

قلدق المسدتيبل لعالقتد  (. 2016  لأبد  عنيدا  ناعيدة.   عبد اللطيف  صابية  لعبدد الاديةم  السدردة

 ( 2 22  ع اسدات ريب ةدة لا تماعيدة"   دائيدةبالصالبة ال فسية لددى هعلمدي الميحلدة االبت

865-914. 

لعاهلية ليلدق اليطالدة لعالقتادا بالمسداندة اال تماعيدة لالصدالبة  ية ا"الب  (.2021   عبدا  ح ان.

  هيلدددددة التيبيدددددة ال فسدددددية لددددددى طدددددالب السددددد ة ال اائيدددددة بياهعدددددة ادنهدددددي"   اهعدددددة ادنهدددددي 

40 189) :96-139. 

عا  ال اضدددة العيبيدددة برددديلت:   هسدددت ى الطمددد ح المسدددتيبلي (.2004  الددديحم . العيسددد ت  عبدددد 

   نةع.للطياعة لال شي لالت

التفددداهل لالتشددداه  لعالقتددد  بمسدددت ى الطمددد ح لددددى طليدددة الثان ةدددة:  (.2008  الميدددا ك  سدددليمان.

-303 ( 4 15  م للعلددد   اإلنسدددانيةةدددهيلدددة  اهعدددة راي   المتمردددزة  لأقدددا نام العددداع ر 

340. 
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(. الميلنة  متغري لسيط بر  قلدق 2017  عاطف.  هحمد ولالعياعلة  نعيم     يسىالمحتسب  ع

  هيلة الياهعة اإلسالهية للعل   ال فسدية لالتيب ةدة عة الحياة لدى الجيةير "   لة ل اليطا

25 3)   172-189.) 

التددفق ال فسدي لعالقتد  بمسدت ى الطمد ح لددى عر دة هد  طدالب "  (.2018   هحم ع  هيدة سداهي.

  (1 42     اهعدة عددر   ددمس   ليددة التيبيددةهيلددة  ليددة التيبيدة فددي العلدد   ال فسدديةة التيبيددة"  كليد

104-227. 

قلددق المسددتيبل لعالقتدد  بكدددل هدد  فاعليددة الددذات لهسددت ى الطمددد ح " (.2009  غالددب. المشدديجي 

 ليددة  سددالة ها سددتري غرددي ه شدد  ة  "  المسددتيبلي لدددى عر ددة هدد  طددالب  اهعددة الطددائف

 .السع عية اهعة أ  الييى التيبية   

  خيةيددي الياهعددات اليزائيةددة ق لدددىهشددكلة اليطالددة لأثيهددا علددى اليلدد (.2009  نصددرية  راددا ت.

  اهعة حسرية ب  ب علي  الشلف  اليزائي. سالة ها ستري غري ه ش  ة  

عمددان: عا  الصددفا  " هقيددا  هسددت ى الطمدد ح لددذلب اإلعاقددة السددمعية" (.2010  ال دد بي  هحمددد.

 شي لالت نةع.لل 

فدض هسدت ى قلدق فدي خ فاعلية بيناهج إ  اعت عيالني انفعدالي سدل  ي"  (.2014   علي.  ال لرد 

 ،هيلدددة  ليدددة التيبيدددة"  المسدددتيبل لددددى عر دددة هددد  طليدددة الميحلدددة الثان ةدددة بم ظيدددة عسدددري

24 93  )245-284. 
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 مقياس قلق البطالة بصورته األولية أ( -1ملحق )

 

 الخليلمعة اج

 التربية كلية 

 ماجستير االرشاد النفسي والتربوي 

 مقياس قلق البطالة 

 الطالبة / أختي البالط يأخ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

 الطلبة الخريجين لدى  قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح  "  بإ ياء ع اسة بع  ان  ري   الياحثة
الخليل جامعة  استامااًل  "من  ل لك  ع  ة    ل رل   على  اال  اع الحص ل  رجصص  الما ستري 

باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما  تالء  هع ل اة  تاي     لذا ني   ه ك الال فسي لالتيب ت 
 .علمًا بأن هذه المعل هات ستستجد  فيط دغياض اليحث العلمينظيك  

  اكية  لام حس  رعالنام 

 الباحثة: رماح شراونة 
 عجوة  المشرف: د. محمد

 القسم األول: معلومات عامة 

إ ا ة    لضع  الذت  الي اء  اإل ابة  هيبع  عاخل  لالعمي     ه اسيًا.رياه  (  الاليةالي س      ن ع 
 هكان السك   التيد ي ادكاعيمي

 أنثى               ي        -الجنس :

 أعبي          علمي    :نوع الكلية

 د  ة     ه      قيةة      هجيم  :مكان السكن

 غري لك       هطلق      أعزب        هتزلجالحالة اإلجتماعية: 
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 مقياس قلق البطالةثاني : فقرات سم الالق

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

 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

ق غير مواف 
 إطالقا  

      أشخاص عاطلين عن العمل.   أقابلأشعر بالقلق عند   .1

      فرص عمل.  البحث عنمشاكل في جهني أتوقع أن توا  .2

      أخاف من أن أبقى عالة على أسرتي بعد تخرجي.  .3

      أشعر  بالخوف عندما أفكر في مستقبلي.   .4

      ينتابني شعور اإلنضمام إلى العاطلين عن العمل.   .5

      عمل.  لعدم وجودأشعر بعدم االرتياح   .6

      لي. مستقبأشعر بعدم االمان عندما أفكر في   .7

      .بأي راتبسأبحث عن أي فرصة عمل   .8

9.  
لحصول على وظيفة اأتابع أحوال الطلبة ممن تخرجوا قبلي  

 في المستقبل.
     

      أتابع موافع العمل ومراكز التوظيف باستمرار.   .10

      وفق في اختيار التخصص المناسب لسوق العمل.لم أ  .11

12.  
أك متاحة  العمل  فرص  بأن  للأعتقد  األخرى  ثر  تخصصات 

 غير تخصصي. 
     

      ليس لدي رغبة في العمل على تخصصي مستقبالً.  .13

      أشعر بعدم الرضى عن تخصصي.  .14

      البحث عن وظيفة أمر مقلق بالنسبة لي.   .15

      ل غير تخصصي. أتوقع العمل في مجا  .16

17.  
الحصول على وظيفة   في  الجامعي  التراكمي  سيؤثر معدلي 

 .مستقبالً 
     

      أتبادل اآلراء مع زمالئي.  .18

      أتوقع صعوبة الحصول على وظيفة في تخصصي الدراسي.   .19

      أتوقع عدم االستقاللية االقتصادية.  .20

      أشعر بعدم األمان عندما أفكر في مستقبلي.   .21

      مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية متغيرة.  .22
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 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

ق غير مواف 
 إطالقا  

      اءة الذاتية لي. الكف أشعر بتدني في مستوى  .23

      أتضايق عندما يتحدث زمالئي عن عملهم.   .24

      أسرتي قلقة بسبب ضعف امكانية حصولي على وظيفة.   .25

      يسيطر علَي الخوف عند التفكير بمستقبلي.  .26

      يسألني اآلخرون عن وظيفتي. أتوتر عندما  .27

      أشعر بالتشاؤم ألن مستقبلي مجهول.  .28

      اآلخرين بتخصصي لعدم وجود وظائف. أنصح ال  .29

      أتوقع صعوبة في الحصول على عمل.   .30

      أرى أن مستقبلي المهني يحمل الكثير من الصعوبات.   .31

      قلق البطالة يؤثر على الوضع الصحي لي.   .32

      أميل إإلى اختيار الوظيفة وفق قدراتي الجسمية.   .33

      وظيفة.للاسب حالتي الجسمية تجعلني من  .34

35.  
كل   في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  ضرورية  الجسمية  الصحة 

 وظيفة.
     

36.  
ببعض  اإلصابة  على  تساعد  الوظائف  بعض  هناك 

 األمراض.
     

      مية.القلق الناجم عن التخصص يولد اضطرابات جس  .37

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 لية األو ب( مقياس مستوى الطموح بصورته-1ملحق) 

 الخليلجامعة      

 التربيةكلية      

  ماجستير االرشاد النفسي والتربوي 

 مقياس الطموح المستقبلي

 الطالبة / أختي الطالب أخي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

 لدى الطلبة الخريجين قلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح  "  ء ع اسة بع  انبإ يا  ري   الياحثة
جا امن  استامااًل  "لخليلمعة  ل لك  ع  ة    ل رل   على  اال  اع الحص ل  رجصص  الما ستري 

  لذا ني   ه ك التاي  باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما  تالء  هع ل اة  ال فسي لالتيب ت 
 .ه المعل هات ستستجد  فيط دغياض اليحث العلميعلمًا بأن هذ نظيك  

  اكية  لام حس  رعالنام 

 شراونة  رماح الباحثة:
 المشرف: د. محمد عجوة 

 القسم األول: معلومات عامة 

إ ا ة    لضع  ه اسيًا.الي اء  رياه  الذت  اإل ابة  هيبع  عاخل  لالعمي     (  الاليةالي س      ن ع 
 هكان السك   التيد ي ادكاعيمي

 أنثى               ي        -: الجنس

 أعبي          علمي    :نوع الكلية

 هد  ة           قيةة      هجيم  :نمكان السك

 غري لك       هطلق      أعزب        هتزلجالحالة اإلجتماعية: 
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 مستوى الطموح  فقرات 

 فييات اآلرية بعد قياءراا:( في عم ع اإل ابة الميابل لال فيية ه  الالي اء لضع إ ا ة   

 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

موافق غير 
 إطالقا  

1.  
أرى أن اإلرتباط بخطوبة خالل مرحلة الدراسة يقلل من  

 مستوى الطموح. 
     

2.  
أرى أن حاجة الوالدين للمساعدة المادية من أبرز العوامل  

 دى الفرد. التي ترفع مستوى الطموح المستقبلي ل
     

3.  
 نوع الكليةأشعر بالراحة نحو مستقبلي الوظيفي إلختياري 

 درسه. الذي أ
     

4.  
أفقد األمل في الوظيفة بالمستقبل نظراً للظروف التي يعيشها 

 مجتمعي.
     

      أحب التجديد والتغير في حياتي.  .5

6.  
قلة التوجيه واإلرشاد األكاديمي للطالب يؤثر على الطموح 

 تقبلي.المس
     

7.  
عدم ارتباط الموضوعات الدراسية بالحياة العملية يؤثر على  

 بلي. لمستقطموحي ا
     

8.  
الرهبة التي يذكرها الناس في حديثهم عن البحث العلمي  

 ومشكالته تنقص من طموحاتي المستقبلية. 
     

      أحدد أهدافي بشكل واضح في الحياة.  .9

      لنفسي. أعمل لمستقبلي وفق خطط رسمتها  .10

      أميل لإلستمرار في العمل الواحد لفترة طويلة.  .11

      تصرفاتي قبل أن أعملها. في أفكر كثيراً   .12

      أتردد في الوقوف مواقف أتحمل فيها المسؤولية.  .13

      أشعر أن وضعي الحالي هو أحسن ما يمكن أن أصل إليه.   .14

15.  
ي سبيل  لدي القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت ف

 الوصول إلى أهدافي. 
     

16.   ً       يدفعني الفشل إلى اليأس وترك العمل نهائيا

17.  
أجهد نفسي كثيراً للوصول إلى مستوى لم يصل إليه إال  

 القليل. 
     

      أعتبر نفسي شخصاً مكافحاً في حياته.  .18
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 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

موافق غير 
 إطالقا  

19.  
تراودني كثيراً أفكار بأني سوف أصبح شخصاً عظيماً في  

 المستقبل.
     

      أفضل القيام بالمسؤوليات المطلوبة مني عن رضا.   .20

      لعمل الذي أقوم به. في ا احاول الوصول إلى الكمال  .21

      أرى بأني قنوع أرضى بالقليل .   .22

      أقوم بالقسط األكبر في أي عمل جماعي.  .23

      أحدد دوري بالضبط في أي عمل مع الجماعة.   .24

      التي أرغب بالقيام بها.يهمني التفوق في األعمال   .25

      أتنازل عن وجهة نظري عند أول معارضة لها.   .26

      ف بطريقة مطابقة للخطة التي رسمتها لنفسي. أتصر  .27

      أرى مستقبلي الوظيفي بعد تخرجي مليء بالعقبات.   .28

      أحل العقبات التي تواجهني في حياتي العملية والعلمية.  .29

      منافسات والمسابقات . أحب الدخول في ال  .30

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 لبطالة بصورته النهائية قلق امقياس ( أ-2ملحق )

 الخليلجامعة 

 كلية الدراسات العليا

  االرشاد النفسي والتربوي  برنامج

 مقياس قلق البطالة

 الطالبة / أختي الطالب أخي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

 يجين الطلبة الخر   لدىقلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح  "  بإ ياء ع اسة بع  ان  ياحثةري   ال
الخليل جامعة  استامااًل  "من  ل لك  ع  ة    ل رل   على  اال  اع الحص ل  رجصص  الما ستري 

  لذا ني   ه ك التاي  باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما  تالء  هع ل اة  ال فسي لالتيب ت 
 .لمًا بأن هذه المعل هات ستستجد  فيط دغياض اليحث العلميعنظيك  

 ام  اكية  لام حس  رعالن 

 باحثة: رماح شراونة ال
 القسم األول: معلومات عامة 

  ( عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسيًا.الي اء لضع إ ا ة   

 أنثى              ي        الجنس :

  ليات انسانية         ليات علمية     :نوع الكلية

 . (3000أكثي ه   (. 3000-1500ه   (. 1500أقل ه   مستوى الدخل األسري:

 (.  65-69 .) 70-79 .)        80-89 المعدل التراكمي في الجامعة:

                               90.فما ف ج) 
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 مقياس قلق البطالةالقسم الثاني : فقرات 

انفعالية رتسم بعد  اال رياح لاالنزعاج ال فسي لرزعاع فراا هشاعي الج ف  ه  حالة  "  :قلق البطالة

كي فراا المزاج لةيرفع فراا الج ف ه  أحداث المستيبل لة شغل باا رفاري الفيع بما  لةتع  لالت ري

 .(2018 عا     " تادعه ه  خطي اليطالة التي يعيشاا

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

 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا  

      أشعر بالقلق عند مقابلة أشخاص عاطلين عن العمل.   .1

      أتوقع أن تواجهني مشاكل في إيجاد فرص عمل مستقبالً.   .2

      ي.أخاف من أن أبقى عالة على أسرتي بعد تخرج  .3

      أشعر  بالخوف عندما أفكر في مستقبلي المهني.    .4

      م إلى العاطلين عن العمل. نضماينتابني شعور اإل   .5

      أشعر بعدم االرتياح لقلة فرص العمل.  .6

      أشعر بعدم االمان عندما أفكر في مستقبلي.   .7

      سأبحث عن أي فرصة عمل ولو براتب قليل.  .8

9.  
ل الطلبة ممن تخرجوا قبلي للحصول على وظيفة أتابع أحوا

 في المستقبل.
     

      مراكز التوظيف باستمرار. عمل وأتابع موافع ال  .10

      لم أوفق في اختيار التخصص المناسب لسوق العمل.  .11

12.  
األخرى   للتخصصات  أكثر  متاحة  العمل  فرص  بأن  أعتقد 

 غير تخصصي. 
     

      خصصي مستقبالً.ليس لدي رغبة في العمل على ت  .13

      أشعر بعدم الرضى عن تخصصي.  .14

      لنسبة لي. لق باالبحث عن وظيفة أمر مق  .15

      أتوقع العمل في مجال غير تخصصي.   .16

17.  
الحصول على وظيفة   في  الجامعي  التراكمي  سيؤثر معدلي 

 مستقبالً.
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 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا  

      أتبادل اآلراء مع زمالئي من نفس التخصص.   .18

      وبة الحصول على وظيفة في تخصصي الدراسي. أتوقع صع  .19

20.  
بب عدم الحصول على  ية بسأتوقع عدم االستقاللية االقتصاد

 وظيفة.
     

      أشعر بعدم األمان عندما أفكر في مستقبلي.   .21

      مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية متغيرة.  .22

      أشعر بتدني في مستوى الكفاءة الذاتية لي.   .23

      أتضايق عندما يتحدث زمالئي عن عملهم أمامي.   .24

      حصولي على وظيفة. انية أسرتي قلقة بسبب ضعف امك  .25

      يسيطر علَي الخوف عند التفكير بمستقبلي المهني.   .26

      أتوتر عندما يسألني اآلخرون عن وظيفتي المستقبلية.  .27

      أشعر بالتشاؤم ألن مستقبلي المهني مجهول.  .28

      ال أنصح اآلخرين بتخصصي لعدم وجود وظائف.  .29

30.  
عل  الحصول  في  صعوبة  عملأتوقع  اختصاصي    ى  يناسب 

 الدراسي. 
     

      أرى أن مستقبلي المهني يحمل الكثير من الصعوبات.   .31

      قلق البطالة يؤثر على الوضع الصحي لي.   .32

      أميل إإلى اختيار الوظيفة وفق قدراتي الجسمية.   .33

      حالتي الجسمية تجعلني مناسب ألكثر من وظيفة.  .34

35.  
ضرورية الجسمية  كل  للقي  الصحة  في  المطلوبة  بالمهام  ام 

 وظيفة.
     

36.  
ببعض  اإلصابة  على  تساعد  الوظائف  بعض  هناك 

 األمراض.
     

      القلق الناجم عن التخصص يولد اضطرابات جسمية.  .37

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 مقياس مستوى الطموح بصورته النهائية ب( -2ق) ملح

 الخليلجامعة 

 كلية الدراسات العليا

  االرشاد النفسي والتربوي  جبرنام

 مستوى الطموحمقياس 

 الطالبة / أختي الطالب أخي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

 دى الطلبة الخريجين لقلق البطالة وعالقته بمستوى الطموح  "  بإ ياء ع اسة بع  ان  ري   الياحثة
الخليل جامعة  استامااًل  "من  ل لك  ع  ة    ل رل   على  اال  اع ما ستالالحص ل  رجصص  ري 

  لذا ني   ه ك التاي  باإل ابة على فييات هذه االستبيانة بما  تالء  هع ل اة  ال فسي لالتيب ت 
 .علمًا بأن هذه المعل هات ستستجد  فيط دغياض اليحث العلمينظيك  

 لام حس  رعالنام   اكية 

 الباحثة: رماح شراونة 
 القسم األول: معلومات عامة 

  ( عاخل هيبع اإل ابة الذت رياه ه اسيًا.   ا ة الي اء لضع إ

 أنثى              ي        الجنس :

   ليات انسانية        ليات علمية     :نوع الكلية
 (. 3000أكثي ه   (. 3000-1500ه   (. 1500أقل ه   مستوى الدخل األسري:

 (.  65-69 .) 70-79 .)        80-89 المعدل التراكمي في الجامعة:

                               90.فما ف ج) 
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 مستوى الطموح  فقرات 

ادهداف التي يضعاا الشجص نفس  في هياالت ع اسية أل عملية أل أسيةة :"مستوى الطموح
رحقييا لةحالل  اقتصاعية  الي ى  أل  أل  الفيع  بشجصية  الجاصة  المؤثيات  ه   بالعد د  لةتأثي  ا 

 (. 2017بري لع  ا  الز "البرئية المحيطة ب 

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

 الفقرات  الرقم 
موافق 
 بشدة 

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا  

      م الحصول على وظيفة يقلل من مستوى الطموح لدَي. عد  .1

      لطموح المهني.من ا  تخصصي يمنحني مستوى عال    .2

3.  
على   الحصول  في  أملي  من  يقلل  المجتمعية  الظروف  تغير 

 وظيفة.
     

      اميل إلى االلتحاق ببرنامج دكتوراة في تخصصي.   .4

5.  
عملية يؤثر على  عدم ارتباط الموضوعات الدراسية بالحياة ال

 طموحي المستقبلي. 
     

      بلية.لمستقلدَي رؤية واضحة حول طموحاتي المهنية ا  .6

7.  
في   الوظيفية  أهدافي  كل  في  النجاح  أحقق  ألن  طموح  لدَي 

 الحياة.
     

      .يشغلني التفكير في المستقبل  .8

9.  
تطلعاتي   تحقيق  في  اآلخرين  تجارب  من  االستفادة  ينبغي 

 المستقبلية.
     

10.  
لدَي القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت لتحقيق طموحي 

 المستقبلي.
     

11.  
على  أتاب للحصول  تخصصي  إطار  في  جديد  هو  ما  كل  ع 

 وظيفة.
     

12.  
ينبغي أن تكون التحديات في الحياة دافعاً لتحقيق الطموحات 

 المستقبلية.
     

      أتطلع إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار.   .13

      َي المرونة على تغير أهدافي المتعلقة بالحياة المستقبلية.لد  .14

15.  
ي طموحي  وظيفتي  تغير  مستوى  حول  آلخرى  فترة  من 

 المستقبلية.
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      ال بد من مواكبة التغيرات المهنية ألن الحياة متغيرة.  .16

      أتقبل مساعدة اآلخرين لي حول طموحاتي المستقبلية.  .17

18.  
االستسال عدم  في  ينبغي  وظيفة  على  الحصول  في  للفشل  م 

 مؤسسة ما.
     

      حقيق طموحي. نية تأشعر بالسعادة أحياناً إلمكا  .19

      طموحي المستقبلي قابل للتعديل حسب متغيرات الحياة.  .20

      اسعى إلى الوظيفة األفضل في المستقبل.  .21

      يرتبط مستوى طموحي المستقبلي بنجاحي في الوظيفة.   .22

      عر باليأس عندما ال يتححقق النجاح بالمستوى المطلوب.أش  .23

      إلى الفشل في الحياة.  تؤدي اتجنب األسباب التي  .24

      يقلقني الشعور بجوانب الضعف في شخصيتي.  .25

      اطلب مساعدة اآلخرين لتحقيق النجاح.  .26

27.  
أؤمن أن الجهد هو االساس لتحقيق النجاح مستوى الطموح 

 العالي. 
     

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 ( قائمة المحكمين  3ملحق )

 ة التي يعمل باا لياهعا االسم  اليقم
  اهعة الجلرل  ع.ابياهيم المصيت   .1
 اهعة الجلرل    ع.عبد ال اصي س ةطي   .2
  اهعة الجلرل  ع.كاهل  تل    .3
  اهعة اليد  المفت حة  ع.عاعل  ةان   .4
 فت حة  اهعة اليد  الم ع. خالد  تل   .5
  اهعة اليد   ع.عمي اليةمالت   .6
  اهعة اليد   ع.فدلى حلبية   .7
 هعة اليد   ا كي ع.اياع اب  ب  .8

 

 


