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من رسالتي  تزويد نسخ  ض جامعة القدس المفتوحة بأفو   ،مرام عماد كمال ترتير أدناه ةعأنا الموق  
بحسب التعليمات النافذة في  ،أو األشخاص عند طلبهم ،أو الهيئات ،ساتالمؤس  أو  ،كتباتللم

  .الجامعة
وقراراتها السارية المعمول بها  وأقر بأنني قد التزمت بقوانين جامعة القدس المفتوحة وأنظمتها

قلق البطالة  "ـوالمتعلقة بإعداد رسائل الماجستير عندما قمت شخصيًا بإعداد رسالتي الموسومة ب
، وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمية "وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

 .المتعارف عليها في كتابة الرسائل العلمية
 مرام عماد كمال ترتير: االسم

 310311113300 :الرقم الجامعي
 مرام :التوقيع
 .0301/تموز/3 :التاريخ
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اإلهداء
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال  *

 .بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب الجنة إال برؤيتك
دنا سي   ،ونور العالمين ،الرحمة إلى نبي   ،ألمةا، ونصح ى األمانةوأد   ،غ الرسالةإلى من بل  * 
 .مل  ى اهلل عليه وسصل  د، محم  
مني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه له اهلل بالهيبة والوقار، إلى من عل  إلى من كل  * 
والدي  ،في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار افتخار، أرجو من اهلل أن يمد   بكل  

 .العزيز
الوجود، إلى من كان  والحنان، إلى بسمة الحياة وسر   إلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب  * 
 .ي الحبيبةأم   ،نجاحي ها سر  ؤ دعا
 .زوجي الغالي ،إلى الذي كان خير عون  لي في مسيرتي ،إلى أقرب الناس إلى قلبي* 
صراريعز   إلى من بهم استمد   ،من روحي إلى من هم أقرب إلي  *  براهيم، إخوتي محم   ،تي وا  د، وا 

 .ويوسف
 .أختي أنسام ،ى من عرفت معها معنى الحياةوعليها أعتمد، إل ،إلى من بها أكبر* 
 .(ُعَمر)وأنا في نهايات إعداد هذا البحث، فلذة كبدي  ،النور إلى طفلي الذي رأى* 
 .إليكم جميعًا أهدي ثمرة جهدي ،بهالعلم وطال  رو اد إلى * 

الباحثة
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الشكروالتقدير
وعلى آله وصحبه  ،ددنا محم  سي   ،رسليند الموالصالة والسالم على سي   ،العالمين الحمد هلل رب  

 هديه إلى يوم الدين وبعد،ومن اهتدى ب ،موسل  
 جهدوأعانني على إنجاز هذا ال ،ومنحني العزم والصبر ،ر لي أمريويس   ،الحمد هلل الذي هداني

 .م اإلنسان ما لم يعلموعل   ،م بالقلمالذي عل   ،المتواضع، وما توفيقي إال باهلل العلمي  
هم في غرس بذور أسو  ،ه فأثمرمن أفاض علي  حب   كل   ، وعظيم العرفان، منبجزيل الشكرم أتقد  

نبع  الذين هملا ،بالشكر والدي ووالدتي وأخص   ،حتى ظهر إلى النور ،المتواضع جهدهذا ال
 .الحنان والعطاء

مشرف ال ،مشرفي الدكتور فخري دويكاتم بجزيل الشكر والعرفان من كما ال يسعني إال أن أتقد  
 .الذي أعطاني من وقته وفكره وتوجيهاته الكثير ،على هذه الرسالة

التي أتاحت لي الفرصة إلكمال  ،ة مسقط للدراسات العلياي  كل   ،تيي  كل  بالشكر من  مأتقد  كما 
 . دراستي العليا

ر نبيل أتقدم بوافر االحترام والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة، الدكتور فايز محاميد، والدكتو كما 
ثرائها بمالحظاتهم القيمة  المغربي، على ما قدموه من جهود طيبة في قراءة هذه الرسالة، وا 

 .فجزاهم اهلل عني خير الجزاء

الباحثة
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 136 ةكتاب تسهيل المهم   ج


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



 ن

ةجامعةالقدسالمفتوحةبلدىطلقلقالبطالةوعالقتهبالتوافقالنفسي 
مرامعمادكمالترتير:إعداد

 الدكتورفخريمصطفىدويكات:إشراف
1.11 
 صملخ  

لدى عينة من طلبة جامعة  وف على واقع البطالة وعالقته بالتوافق النفسي  هدفت الدراسة إلى الوق

ته، ومستواه ي  كجنس الطالب، وكل  )ة غرافي  و رات الديمبعض المتغي   في ضوء ،القدس المفتوحة

 ق من وجود عالقة  ــ، وكذلك التحق  على قلق البطالة والتوافق النفسي   (، وفرعه الجامعي  الدراسي  

نة نت عي  تكو  وقد . لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ن قلق البطالة والتوافق النفسي  بي ة  ي  ارتباط

رام اهلل والبيرة،  :عين على فروعموز   ،طالبًا من طلبة جامعة القدس المفتوحة( 311)الدراسة من 

 ،ةي  ة العنقودنة العشوائي  اختيروا بطريقة العي   ،1.11/.1.1 ة، خالل العام الدراسي  غز  و نابلس، و 

جة ر الد أن   أظهرت نتائج الدراسةو . من المجتمع األصلي  %( 1.1)نة ما نسبته لت العي  وقد شك  

ة ط النسب المئوي  ، حيث بلغت قيمة متوس  طةً ة لقلق البطالة لدى طلبة الجامعة كانت متوس  ي  الكل  

ط النسب متوس  حيث بلغت قيمة  ،مرتفعةً  لتوافق النفسي  اكانت درجة بينما ، (11.1)الستجاباتهم 

 ة  سلبي   ة  عكسي   ارتباط   لت النتائج إلى وجود عالقة  وتوص  (. ..11)ة على مجمل الفقرات المئوي  

وبين درجة التوافق  ،لبطالةبين درجة قلق ا ،(α≤05.)على مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذات  

بلغت قيمة مستوى  في حين ،(-.114)بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بينهما  إذ، النفسي  

ما ازدادت درجة ه كل  د للدراسة، أي أن  من قيمة مستوى الداللة المحد   وهي أقل   ،(α≤01.) ةالدالل

دالة  لدراسة إلى وجود فروق  أشارت نتائج او . انخفض مستوى التوافق النفسي   ،قلق البطالة

وجود إلى  إضافةً لصالح اإلناث، ر الجنس ـزى لمتغي  ـع  ـتُ  في قلق البطالة والتوافق النفسي   إحصائياً 

ة العلوم اإلداري  تي ي  ة لصالح كل  ي  ر الكل  ـزى لمتغي  ـع  تُ في قلق البطالة  دالة إحصائياً  فروق  

 توافق النفسي  في ال دالة إحصائياً  توجد فروق  لم ة، بينما والتكنولوجيا والعلوم التطبيقي   ،ةواالقتصادي  



 س

في قلق البطالة والتوافق  دالة إحصائياً  فروق   وجودَ هرت النتائج كما أظ .ةي  ر الكل  ـزى لمتغي  ـع  ـتُ 

كانت الفروق في قلق البطالة لصالح سنة أولى حيث  ،ر المستوى الدراسي  ـزى لمتغي  ـع  ـتُ  النفسي  

على ذلك، فقد  وعالوةً  .لصالح سنة ثانية وثالثة التوافق النفسيبينما كانت الفروق في  ،ورابعة

 ،ر الفرع الجامعي  ـزى لمتغي  ـع  ـتُ  في قلق البطالة والتوافق النفسي   دالة إحصائياً  ق  وجود فرو ن ـتبي  

 بينما كانت الفروق في التوافق النفسي   ،ةكانت الفروق في قلق البطالة لصالح فرع غز  حيث 

بالمواءمة بين التخصصات الجامعية، وضرورة التقليل من أوصت الدراسة و  .لصالح فرع نابلس

تطوير برامج و لطلبة الملتحقين بالتخصصات التي تعاني من معدالت بطالة مرتفعة، أعداد ا

إرشادية تساعد طلبة الجامعات على التقليل من قلق البطالة لديهم، واإلقبال على سوق العمل 

 .بروح معنوية عالية

.جامعةال،طلبةنفسي قلقالبطالة،التوافقال:ةالكلماتالمفتاحي 
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Abstract 
The aim of this study is to figure out the reality of unemployment and its correlation 

with psychological compatibility among a sample of Al-Quds Open University 

students and the effect of some demographic variables on unemployment anxiety and 

psychological compatibility, as well as verifying the existence of a correlation 

between unemployment anxiety and psychological compatibility among Al-Quds 

Open University students. The study sample consisted of 381students from Al-Quds 

Open University selected from the branches of Ramallah & Al-Bireh, Nablus and 

Gaza. They were chosen through a cluster sample method during the academic year 

2020/2021, and the sample constituted 2.5% of the study population .The study came 

up with various findings: the overall rate of the unemployment anxiety among 

university students was medium, with an average of 66.2%, meanwhile the 

psychological compatibility was high, with an average of 81.0%. Furthermore, there 

is a statistically significant negative correlation between the degree of unemployment 

anxiety and the degree of psychological compatibility at the level of (α≤.05), as the 

value of the Pearson correlation coefficient for those two variables was 189.-, while 

the value of the significance level reached (α≤.01), and It is less than the value of the 

significance level specified for the study. The study also showed that there are 

statistical differences in unemployment anxiety and psychological compatibility due 

to the variable of gender, in favor of females. There are differences in unemployment 

anxiety attributed to the variable of faculty in favor of the faculty of administrative 

and economic sciences, technology and applied sciences, and there are differences in 

unemployment anxiety and psychological compatibility attributed to the variable of 

educational level. The differences in unemployment anxiety were in favor of the first 

and fourth year students, while the differences in psychological compatibility were in 

favor of the second and third years. There are differences in unemployment anxiety 

and psychological compatibility attributed to the university branch variable; the 

differences in unemployment anxiety were in favor of the Gaza branch, while the 

differences in Psychological compatibility were in favor of Nablus branch The study 

suggests several recommendations including: creating harmony among the college 

disciplines, reducing the number of students attending disciplines with high 

unemployment rate, developing counseling programs helping students reduce 

unemployment anxiety, and getting involved in the labor market positively and high 

morales. 

  

Key words: Unemployment anxiety, psychological compatibility, university 

student.
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ل الفصلاألو 

خلفي ةالد راسةومشكلتها
 

مةالمقد 2.2

 ، والمجتمع الفلسطيني  تعد  البطالة من أكثر المشكالت التي تواجه المجتمعات بشكل  عام       

ة، بًا على مختلف نواحي الحياة االقتصادي  ر سل  ـحيُث إنَّ البطالة تؤث  . خاص   على نحو  

في نفس الشخص العاطل عن العمل شعورًا باليأس واالكتئاب، ة، وتبعث ة، والنفسي  واالجتماعي  

واالغتراب  ،والعزلة ،، وعدم الثقة بالنفسواالجتماعي   ف النفسي  ـوضعفًا في قدرته على التكي  

التي يعيشها الشعب  ،ة الصعبةلألوضاع المعيشي   ة للبطالة نتيجةً ، وتتعاظم اآلثار السلبي  النفسي  

 . في الوضع الحالي

، على حدة   مجتمع   ة إليها لكل  وتختلف مشكلة البطالة من حيث الخصائص واألسباب المؤدي       

ى إلى االستغناء عن الهائل، الذي أد   ر التقني  إلى التطو   ة عائدة  فأسبابها في المجتمعات الصناعي  

ف بتخل   ، فهي مرتبطة  ة والناميةها في البلدان العربي  ا أسبابُ ، أم  ة بشكل  كبير  األيدي العاملة البشري  

ة، وعدم قدرتها على استيعاب األيدي العاملة المتزايدة وسائل اإلنتاج، وضعف القطاعات اإلنتاجي  

 مة، فإن  ة المتقد  ن السريع، وعلى الرغم من وجود البطالة في الدول الصناعي  االسك   مع تزايد نمو  

للعاطلين عن  لوجود الضمان االجتماعي  ة والنامية؛ وذلك من الدول العربي   وطأةً  ها أخف  واقعَ 

من القوى العاملة،  ء  ، تهدف إلى توظيف جز  ة  استثماري   العمل، ومحاولة خلق فرص عمل  

 والفردي   لتخفيف وقعها على المستويين االجتماعي   ، وهو محاولة  أساسي   وامتصاصها بشكل  

 (.0315عامر، )
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ذا كانت مشكلة البطالة تتباين من بلد        ة، وعوامله ، تبعًا لظروفه الموضوعي  آلخرَ  وا 

، هي األخرى، لها فلسطينَ  ة، فإن  ، وبنيته االجتماعي  ة، وطبيعة نظامه االقتصادي  الديموغرافي  

، بحكم خضوعها الحتالل  خاص   طابع   ة ذاتَ التي تجعل من هذه الظاهرة السلبي   ،هاتُ خصوصي  

ل في صيرورة ـها، ويتدخ  ة، وينتهك سيادتَ فذها الحدودي  م في مناة، ويتحك  يستنزف مواردها الطبيعي  

. كثيرة   تابعًا القتصاد االحتالل في جوانبَ  ، ما يجعل من االقتصاد الفلسطيني  نشاطها االقتصادي  

ر بتداعيات االحتالل ـعن التأث   مشكلة البطالة في فلسطين ال تنفك   ء هذا الواقع، فإن  في ضو  

كراهات ال ،اإلسرائيلي    .الذي يفرضه واقع االقتصادي  وا 

ة وفقًا لخصوصي   ،عام   الت البطالة في الدول بشكل  ع أسباب ارتفاع معد  وتتنو            

ة هذه األسباب في ضعف قدرة القطاعات االقتصادي   أهم   ويمكن إجمالُ . اتها ومجتمعاتهااقتصادي  

الثروة، وعجز سوق العمل عن  ان، وسوء توزيعرد في أعداد السك  ـط  الم على استيعاب النمو  

التي  ،افةـة الشف  ، وغياب المعايير اإلداري  يجين الجدد، وضعف النشاط االستثماري  استيعاب الخر  

ن لديهم القدرة على النهوض بالوضع ـة، مم  ة الحيوي  تستوعب الكفاءات في المواقع اإلداري  

ل، أو يعملون في وظائف ال تناسب كثيرًا منهم عاطلون عن العم للبالد، فنجد أن   االقتصادي  

وما يرافقه من  ،ة، التي درسوها في الجامعات، فضاًل عن الفساد اإلداري  صاتهم العلمي  تخص  

م ؛ ما يحول دون تقد  عام   ب في اختالل آليات التوظيف بشكل  التي تتسب   ،ةالواسطة والمحسوبي  

 (.   0313األسطل، )ره المجتمع وتطو  

 ه ال، فإن  آلخرَ  والتي تتزايد من عام   ،مشكلة البطالة في السياق الفلسطيني  وبالحديث عن      

وذلك  ة؛في قطاع غز   استثنائي   طابع   يمكن إغفال الظروف التي تجعل من هذه المشكلة ذاتَ 

ة لهذه المنطقة، بما في ذلك ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  رات السياسي  ـة المتغي  بفعل خصوصي  
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 ضت لها، وحالة االنقسام الجغرافي  رة التي تعر  د، والحروب المتكر  المشد   ئيلي  الحصار اإلسرا

 .الوطن يالمتواصل بين شق   والسياسي  

هو العامل األبرز في شلل الحركة  ،د على القطاعالمشد   وقد كان الحصار االقتصادي       

معظم  ى الرغم من أن  ة، وازدياد نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة، وذلك علاالقتصادي  

ة، وفئة الشباب، مين، وحملة الشهادات األكاديمي  من المتعل  ( القوى العاملة)المشاركين بها 

التي  ،ةة والحياتي  والمهارات الفني   ،ةوالخبرة  العملي   ،ةمن الثقافة العلمي   ع بقدر  والشريحة التي تتمت  

 (.1.11الغفري، )ة لطبيعي  لهم لالنخراط بقوة في سوق العمل في الظروف اــتؤه  

ًا يًا اقتصادي  لًة تحد  ، مشك  آلخرَ  نسب البطالة في فلسطين من عام  فيه وفي الوقت الذي تزداد      

ة، الذين تدفع بهم الجامعات باآلالف إلى سوق ًا كبيرًا، ال سي ما في أوساط الفئات الشاب  واجتماعي  

 نفسي   ء على هذه الظاهرة من منظور  و  ليط الضَّ هذه الدراسة تسعى إلى تس ، فإن  اً العمل سنوي  

ة لهذه يجين الجدد، وذلك في محاولة لفهم األبعاد النفسي  لمعرفة تداعياتها المحتملة على الخر  

من روافع  ةً مهم   ًا لعجلة اإلنتاج، ورافعةً كًا أسياسي  ة، باعتبارهم محر  الظاهرة على األجيال الشاب  

 ة مسألة  ة لهذه الفئة المهم  ة النفسي  الصح   أن   ةً ، خاص  بشري   مجتمع   ة في أي  التنمية االقتصادي  

 . ةكي تواصل دورها بكفاءة وفاعلي   ؛ة  حيوي  

، من الفرد على أداء وظائفه في الحياة بنجاح   ه قدرةُ فإن   ،ق بالتوافق النفسي  ـا فيما يتعل  أم      

مكاناته، والفرص المكفولة له، وفي إ . ةة، واالقتصادي  طار البيئة االجتماعي  خالل أهدافه، وا 

بات مجتمعه، الذي له لمتطل  ــيعتمد على إشباع حاجات الفرد المختلفة، وكذلك تقب   والتوافق النفسي  

له للعادات والتقاليد السائدة في ــوتقب   ،يعيش فيه، وينتمي إليه، من خالل انسجامه مع المجتمع

وظهور قلق البطالة لدى الطلبة . من التوافق النفسي   ية  عال ى يصل إلى درجة  حت   ،هذا المجتمع
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 ة بصفة  ة النفسي  ، والتوافق هو قلب الصح  على عجزه على التوافق النفسي   ين، هو دليل  الجامعي  

  (.1.11 بولعسل،) ة  ، وعلم النفس بصفة عام  ة  خاص  

 ة  لدى األفراد، وهو عملي   سوي  ف الوالتكي   ةة النفسي  وسيلة الوصول إلى الصح   والتوافق النفسي       

بين الفرد وبيئته  تتناول السلوك والبيئة بالتغيير والتعديل؛ حتى يحدث توازن   ة  مستمر   ة  ديناميكي  

تبعًا لمدى نجاح  ،د إذا ما كان التوافق سليمًا أو غير سليم  هدفه تحقيق السعادة للفرد، ويتحد  

 محد دات  مع بيئته، وهي ذات  لة التوازن النسبي  بعها الفرد للوصول إلى حااألساليب التي يت  

إشباع : مثل ،قها وسائل وآليات مختلفةــألخرى، وتحق   ة  عمري   ، وتختلف من مرحلة  نة  معي   وشروط  

وتعتبر . الحاجات، وتحقيق التآلف بين الدوافع المختلفة، والتناسق والتكامل لكفايات الفرد وميوله

تها في ــي  ــل أهم  ــة في تشكيل حياة الفرد في المستقبل، وتتمث  ل المهم  ة من المراحالمرحلة الجامعي  

ة م هؤالء الطلبة بالصح  ــســى يت  زن، حت  ــالمت   والعقلي   واالجتماعي   النفسي   ها تسهم في النمو  أن  

 (.  1.13حسن، )ة النفسي  

تكون طموحاته  ،رد المتوافقفرد  يسعى لتحقيقها، فبالنسبة للف لدى كل   وآمال   وهناك مطامحُ      

ء قدرته على في مستوى إمكاناته، يسعى من خالل دافع اإلنجاز لتحقيق هذه الطموحات في ضو  

ق آماله، ــيطمح إلى أن يحق   بينما قد نجد فردًا آخرَ . تحقيقها، ويشير ذلك إلى توافق هذا الفرد 

ذا لم يتحق   التي تكون بعيدةً  ن ا يطمح إليه يحدث لديه انهيار، أو يتكو  ق مــتمامًا عن إمكاناته، وا 

 ه قد يعيش في عالم  حاقدًا كارهًا غيورًا، كما أن   نحو الناس ونحو الحياة، ويظل   جاه عدائي  لديه ات  

ذلك يشير إلى سوء توافقه مع  ، وكل  (من الخياالت كأحالم اليقظة ال واقعي   عالم  )به  خاص  

 .(1..1د، محم  )المجتمع الذي يعيش فيه 

ذا كانت البطالة تفرز واقعًا محبطًا آلمال الفرد وتطل        رًا ة، ومؤش  ة واالقتصادي  عاته الوظيفي  وا 

وفي . ه ال يقوم بأداء واجبه في المجتمع كما يجب، وذلك بسبب شح  الفرص المتاحة لهعلى أن  
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. ي احتياجاته وطموحاتهب  ال يل واقتصادي   اجتماعي   ه، يجد المرء نفسه مصطدمًا بواقع  هذا كل   ظل  

، على ة التوافق النفسي  ء نظري  هذه الدراسة تسعى إلى مقاربة مشكلة البطالة في ضو   فإن   ،وعليه

لمشكلة البطالة على الشباب من جانب،  ع النفسي  ف من الوق  ـــتخف   ة  علمي   أمل الخروج بإسهامات  

 .آخرَ  ة من جانب  ة واالجتماعي  صادي  ق بهذه المشكلة االقتـما يتعل  في وتثري الحقل النفسي  

 

مشكلةالدراسة0.2

 ئة  سي   ب عليها من آثار  ــة، لما يترت  ة واالقتصادي  البطالة من أخطر المشكالت االجتماعي   د  تع     

مة والنامية القضاء عليها من الدول المتقد   لذا حاول كثير   ؛تنعكس سلبًا على الفرد والمجتمع

أعداد  ال تزال، و جذري   دون حل   قائمةً  تزال الها ئل المتاحة لديها، لكن  ى الطرق والوسابشت  

فر ــالتعلفيــهذهالدراسةتتمث مشكلة فإن   ،ومن هنا .مستمر   العاطلين عن العمل في ازدياد  

 .لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةوعالقتهبالتوافقالنفسي البطالةقلقإلى

 :الية لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتيسعت الدراسة الح وقد

؟لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةمامستوىقلقالبطالةوعالقتهبالتوافقالنفسي 

 :ةتية اآلع منه األسئلة الفرعي  ر ـ فـتتـو 

 

أسئلةالدراسة3.2

 :ستجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية     

 جامعة القدس المفتوحة؟  ما مستوى قلق البطالة لدى طلبة  :لالسؤالاألو 

 لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة؟ ما مستوى التوافق النفسي   :السؤالالثاني



6 

الثالث طات قلق البطالة لدى طلبة جامعة ًا بين متوس  إحصائي   ة  ــدال   هل توجد فروق  : السؤال

 ؟ فرع الجامعي  ، الة، المستوى الدراسي  ي  الجنس، الكل  : راتـزى لمتغي  ـع  ـالقدس المفتوحة تُ 

لدى طلبة جامعة  طات التوافق النفسي  بين متوس   اً إحصائي   ة  ال  د هل توجد فروق   :السؤالالرابع

؟، الفرع الجامعي  مستوى الدراسي  ، الةي  لكل  الجنس، ا: اترـ زى لمتغي  ـع  ـالقدس المفتوحة تُ   

لدى  ق البطالة والتوافق النفسي  بين قل اً إحصائي   ة  ال  د ة  ي  ارتباط عالقة   توجدهل : السؤالالخامس

 طلبة جامعة القدس المفتوحة؟

 

اتالدراسةــفرضي 4.2

األولىــالفرضي   بين (α≤.05) ةعند مستوى الدالل ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق  : ة

 .ر الجنسـإلى متغي   زىـع  ـطات قلق البطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ متوس  

طات متوس   بين (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق   لثانيةاةالفرضي 

.ةـي ـ ر الكل  ـإلى متغي   زىـع  ـقلق البطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ 

طات متوس   بين (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق  : ثالثةةالالفرضي 

 .ر المستوى الدراسي  ـإلى متغي   زىـع  ـبطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ قلق ال

طات  بين متوس   (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق   :ةالرابعةالفرضي 

 .ر الفرع الجامعي  ـزى إلى متغي  ـع  ـقلق البطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ 

بين  (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق   :الخامسةةالفرضي 

 .ر الجنســزى إلى متغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ  طات  التوافق النفسي  متوس  

السادسةالفرضي  بين  (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق   :ة

 .ةـي ـ ر الكل  ـزى إلى متغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ  لتوافق النفسي  طات  امتوس  
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السابعةالفرضي   بين (α≤.05) عند مستوى الداللة ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق   :ة

 .ر المستوى الدراسي  ـزى إلى متغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ  طات التوافق النفسي  متوس  

الثامنةالفرضي  بين  (α≤.05)عند مستوى الداللة  ة  إحصائي   داللة   ذاتُ  ال توجد فروق  : ة

 .ر الفرع الجامعي  ـزى إلى متغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ  طات التوافق النفسي  متوس  

بين قلق  (α≤.05)ة ًا عند مستوى الداللـإحصائي   ة  ــدال   ة  ارتباطي   ال توجد عالقة  : ةالتاسعةالفرضي 

  .لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة البطالة والتوافق النفسي  

 

أهدافالدراسة5.2

 :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

نة من طلبة جامعة القدس ـلدى عي   الوقوف على واقع قلق البطالة وعالقته بالتوافق النفسي  . 1

 .المفتوحة

نة من طلبة جامعة ــلدى عي   بين قلق البطالة والتوافق النفسي   ارتباط  ق من وجود عالقة ــالتحق  . 1

 .القدس المفتوحة

من  باختالف عدد   من درجة البطالة ودرجة التوافق النفسي   ي الفروق في كل  محاولة تقص  . 3

 .، وفرعه الجامعي  ته، ومستواه الدراسي  ـي ـ رات كجنس الطالب، وكل  ــالمتغي  
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 ةالدراسةـي ـم ـأه6.2

األهميةالنظرية

على نفس الشخص  كبير   له مشكلة البطالة من أثر  ة موضوع الدراسة لما تشك  ـي ـ جاءت أهم  

ما لها من لو  ة،ة، والنفسي  ة، واالجتماعي  العاطل عن العمل في العديد من الجوانب االقتصادي  

 .واندماجه في المجتمع ،تأثير على توافقه النفسي  

ةالتطبيقي ةـي ـم ـاأله

مكاناتهم الذاتي   ي استراتيجيات  تبن    ة؛ لمساعدتهم تساعد طلبة الجامعات على تنمية قدراتهم وا 

لديهم، وتعزيز ثقتهم  رفع مستوى التوافق النفسي  و  ،سليم   عاتهم بشكل  على بناء خياراتهم وتوق  

تساعد  ة  إرشادي   تطوير برامجَ باإلضافة إلى  فاعلون في المجتمع، هم أشخاص  بأنفسهم، وأن  

 ة  معنوي   ب على التقليل من مستوى قلق البطالة لديهم، واإلقبال على سوق العمل بروح  الطال  

 .بالنفس وثقة   ،ة  قوي  

 

داتهاحدودالدراسةومحد 7.2

لدى  وعالقته بالتوافق النفسي   ،د الدراسة بالموضوع الذي ستتناوله، وهو قلق البطالةتتحد  

، وذلك ة التعليمي  وفرع غز   ،وفرع نابلس ،س المفتوحة فرع رام اهلل والبيرةطلبة جامعة القد

نة الدراسة من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع ـ، وبعي  االرتباطي   باالعتماد على المنهج الوصفي  

مقياس : ا، وهماموخصائصه ، وباألداتين المستخدمتينةوفرع غز   ،وفرع نابلس ،رام اهلل والبيرة

 .طالة، ومقياس التوافق النفسي  قلق الب

 :ء الجوانب اآلتيةد إمكانية تعميم نتائج الدراسة في ضو  وستتحد       
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طالبًا من طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع ( 311)نة الدراسة من ـنت عي  تكو  : نةالدراسةعي 

من مجموع %(  1.1) ل ما نسبتهــ، وهي تمث  ة التعليمي  وفرع غز   ،وفرع نابلس ،رام اهلل والبيرة

ة حسب عمادة وفرع غز   ،وفرع نابلس ،طلبة الجامعة، والبالغ عددهم في فرع رام اهلل والبيرة

 .طالبًا وطالبةً ( .1131)القبول والتسجيل 

2 المكاني . ة وفرع غز   ،وفرع نابلس ،جامعة القدس المفتوحة فرع رام اهلل والبيرة: ةالحدود

 .التعليمي  

 (.1.11/.1.1)الثاني من العام  في الفصل الدراسي   أجريت: ةي الحدودالزمان.1

 .طلبة جامعة القدس المفتوحة: ةالحدودالبشري .3

 .اقتصرت على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة: ةالحدودالمفاهيمي .1

نة الدراسة ــاقتصرت على أدوات الدراسة، ودرجة صدقها وثباتها، وعلى عي  : ةالحدوداإلجرائي .1

 .ة المستخدمةوسماتها، والمعالجات اإلحصائي  

 

متغيراتالدراسةةلاإلجرائي االصطالحيةوالتعريفات8.2

 ،الجامعي   د الطالب، يتهد  ر  مكد   ، وشعور  غير سار ة   تة  ــمؤق   ة  انفعالي   هو استجابة  : قلقالبطالة. 1

استقرار  وعدم   ،ومخاوفَ  رات  ــيصاحبها من توت   وما ،عاته شبه األكيدة لشبح البطالةلتوق   نتيجةً 

ال، وبخيت، الجم  ) .ةفي الحالة الجسمي   عام   وانشغال الفكر، واضطراب   ،ةالحالة المزاجي  

3.3:1..1.)  

ة عليها على مقياس قلق البطالة /المستجيب الدرجة التي يحصله بأن   :وتعر فهالباحثةإجرائياً
 .يةالمستخدم في الدراسة الحال
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النفسي . 1 مع البيئة  ة  يَ ض  ر  مُ  يهدف بها الفرد إلى إقامة عالقة   ة  مستمر   ة  عملي  : التوافق

ًا اجتماعي   مقبول   مع الذات ومع اآلخرين، من خالل إشباع حاجاته ودوافعه بشكل   ومنسجمة  

  (.1:14..1موسى، . )ًا، وشعوره بالسعادة والرضا عنهاوشخصي  

ة عليها على مقياس التوافق /الدرجة التي يحصل المستجيبه بأن  : إجرائياًتعر فهالباحثةو     

 .النفسي المستخدم في الدراسة الحالية
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الفصلالثاني

والد راساتالس ابقة اإلطارالن ظري 

ظري اإلطارالن 2.0

مةمقد 2.2.0

بات التنمية الشاملة متطل   ًا، من أهم  تشغيل القوى البشرية واستثمارها استثمارًا رشيد د  يع     

وبالتنمية  واالجتماعي   باالستقرار السياسي   وثيق   ر، لما له من ارتباط  والخروج من دائرة التأخ  

وحفظ الكرامة  ،وشرطًا من شروط تحقيق الذات ،مواطن   ًا لكل  ًا طبيعي  ــة، وباعتباره حق  االقتصادي  

 (.1..1ة، العمل العربي  مة منظ  ) .المواطنة الفاعلة دوتجسي

مة منها دول العالم المتقد   في كل   متفاوتة   ، حيث توجد في نسب  ةً عالمي   البطالة مشكلةً  د  تع     

ا، حيث البنية منهم في طريقة التعامل معها في كل   اً هناك اختالف واء، لكن  والنامية على الس  

 تخلق فرص عمل   ة بفروعها المختلفة بأن  لــمة مؤه  ية داخل المجتمع في الدول المتقد  االقتصاد  

 غير مباشرة   دون الوصول إلى حلول   ،ةً ــالحلول تكون وقتي   فإن   ،ا في الدول النامية، أم  ة  حقيقي  

على قضية التوظيف والتشغيل، وبالرغم من  بعيدة المدى في تأثيراتها على االقتصاد، ومن ثم  

 يًا خطيرًا هو األكثر ضراوةً هناك تحد   ن  ، فإنا العربي  د مجتمعالتي تهد   ،يات الشرسةكثرة التحد  

هذا الخطر  إن  . م على هذه البقعة من األرضالذي بات يخي   ،، أال وهو شبح البطالةوشراسةً 

 (.1..1الزواوي، ) .قد تنفجر بين لحظة  وأخرى ،موقوتة   الذي يداهم المجتمع بمثابة قنبلة  

القلق0.2.0

تستدعي زيادة مستوى  تظهر كل  يوم   كثيرةً  اً يجد هناك أسباب ،واقع الحياة نَّ الناظر إلىإ

التي  ،ةة والمعيشي  وسوء األوضاع االقتصادي   ،ةة فرص العمل، والواسطة والمحسوبي  القلق، فقل  
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 ةً وخاص   ،ة القلقها تزيد من حد  رًا، كل  تها مؤخ  والتي زادت في حد   ،يعاني منها الشعب الفلسطيني  

.ةالذين هم على مقاعد الدراسة الجامعي   ،الشبابعند 

، ة  عام   التي تواجه الطلبة بصفة   ،ةة المهم  من المشكالت النفسي   أنَّ القلق يعد  في وال شك      

ها يرجع إلى بعضُ  ،وضغوط   يات  ، لكثرة ما يواجهونه من تحد  ة  خاص   وطلبة الجامعة بصفة  

ما يعود للدراسة ة في المجتمع، والبعض اآلخر رب  ة والسياسي  ة واالجتماعي  رات االقتصادي  ــلمتغي  ا

ة انتشارًا بين طلبة الجامعة أكثر االضطرابات النفسي   القلق يعد   ن  ه يمكن القول إن   أ  باتها، إال  ومتطل  

ي المستويات المرتفعة من القلق إلى اإلتيان بسلوكات غير ما تؤد  صاتهم، ورب  على اختالف تخص  

ة، ة، فالقلق هو أساس جميع األمراض النفسي  ة النفسي  وصميم الصح   القلق لب   لذا يعد  و  ؛مقبولة  

ة في الحياة، وأحد أكثر المثيرات واالنفعاالت شيوعًا وهو أيضًا أساس جميع اإلنجازات اإليجابي  

ري بش. )ةة اإلنساني  بين األفراد في حياتهم، وهو أحد عوامل البناء أو الهدم في تكوين الشخصي  

 (.1.13وعمر، 

ة األعراض رات شد  ــ، وذلك من خالل متغي  ي  ض  رَ والقلق المَ  ز الباحثون بين القلق السوي  ــيمي       

زى في هذه ـع  ـًا، ويُ ًا داخلي  ًا أو ذاتي  ًا خارجي  موضوعي   ة عليها ودوامها، وقد يكون القلق السوي  الدال  

تسبب القلق،  لمواقفَ  سوي   فعل   ، أو كرد  خاص   أو يحدث في زمن   ،ن  ــمعي   الحالة إلى موقف  

ى سم  ولذلك يُ  يشعر به األب عند مرض ابنه؛أو ما  ،ومثالها ما يخبره الطالب قبل االمتحان

فهو  ،ا القلق العصابي  ، أم  أو القلق الحقيقي   ،القلق في مثل هذه الحاالت بالقلق الموضوعي  

. كبير   إلى حد   ى دائمة  شت   ة  وجسمي   ة  نفسي   ر أعراض  ، مع توافموضوعي   ر  دون مبر   مزمن   خوف  

براهيم، )  (.3..1عبد الخالق وا 
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تعريفالقلق2.0.2.0

ف ة، ويعر  ات النفسي  لقد اختلفت وجهات نظر علماء النفس حول مفهوم القلق باختالف النظري  

ستعمد إلى تغيير أهداف الفرد التي  ،ام المقبلةا تخفيه األي  ر مم  ـت ـ ستجابة والتواال: هالقلق بأن  

 (.1444حسن،. )ةالحياتي  

 ،س الذاتي  من التوج   القلق حالة   حيث أشارت إلى أن  مع ذلك ، (...1)ق العكايشري،ــفــت  ــوت

والخوف الدائم، وعدم  ،رــبالضيق والتوت   وتشغل تفكيره على شكل شعور   ،يدركها الفرد وحاجة  

ها مستقباًل، وقد يكون قلق اإلنسان على المستوى حدوثُ  عُ توقَّ االرتياح تجاه الموضوعات التي يُ 

وأشار موتشاال . بل قد يكون نتيجةً  ،ليس سببًا في جوهره أو المهني   ،أو الدراسي   ،األسري  

(Muschalla, 2010 ) ًتها بالتفكير في المستقبل، ترتبط شد   ةً انفعالي   إلى القلق باعتباره حالة

من المستقبل، والوظيفة، والمخاوف المرتبطة  السمة، ويرتبط القلق بكل   وقلق ،ومنه قلق الحالة

 .ة، حيث يطلق عليه القلق االجتماعي  بالعمل، باإلضافة الرتباطه بالعالقات االجتماعي  

ز ــس والخوف والتحف  بالتوج   ًا غامضًا غير سار  القلق شعورًا عام  ( 1..1)ويعتبر بطرس      

 زيادة نشاط الجهاز العصبي   ةً ة، خاص  عادًة ببعض اإلحساسات الجسمي   ر، مصحوباً ــوالتوت  

 .الالإرادي  

 

رةللقلقةالمفس اتالنفسي النظري 0.0.2.0

مدرسةالتحليلالنفسي :أوالً

ه، وقس م فرويد القلق إلى ثالثة أنواع، العصاب ومحورُ  القلق من المنظور الفرويدي هو لب       

 (1.11معشي،) :وهي

 .المصدر وهذا النوع أقرب للخوف، وهو خارجي  : القلق الموضوعي  . 1
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 .ة داخل الفرديكمن داخل الفرد، وأسبابه ال شعوري   ،غامض   هو خوف  : القلق العصابي  . 1

عندما  ،نتيجة األحكام التي تصدرها األنا األعلى ،وهو مرتبط بتأنيب الضمير :القلق الخلقي  . 3

 مع القيم واألعراف، وتعني مشاعر القلق التي يشعر بها الفرد أن   نافية  مت فات  يقوم الفرد بتصر  

دوافع الهو التي عملت األنا بالتعاون مع األنا األعلى على كبتها تجاهد في الظهور، وتقترب من 

مشاعر القلق تقوم بوظيفة اإلنذار لألنا واألنا  وعليه، فإن  . منطقة الشعور والوعي مرًة أخرى

 .ع هذه المكبوتات من النجاح في اإلفالت إلى منطقة الوعي والشعوراألعلى، لمن

المسؤوالن عن القلق،  ق هماوالنضال من أجل التفو   ،ةمشاعر الدوني   أن   (Adler)آدلريرى     

ق ــاإلنسان إذا ما حق   بين الفرد وبين المجتمع، ويرى آدلر أن   القلق وليد التفاعل الدينامي   وأن  

ب على إحساسه بالنقص والعجز ــنه من التغل  هذا يمك   جتمع الذي يعيش فيه، فإن  االنتماء للم

 .والقلق

ةالمدرسةاإلنساني :ثانياً

، ومفهوم الكيان العضوي  : نين، هماة من خالل مكو  ينظر كارل روجرز للشخصية اإلنساني  

د وتحقيق الذات، ة للتفر  من أجل تحقيق النزع ؛ب اإلشباعه التي تتطل  حاجاتُ  ن  مكو   الذات، ولكل  

ر ــا التوت  ة، أم  الذي ينتاب الفرد ينتج عن الحاجات العضوي   ر الفسيولوجي  ــالتوت   فإن   ،ومن ثم  

ة ببنية الذات، كالحاجة إلى لضغوط الحاجات الخاص   ه يظهر لدى الفرد نتيجةً فإن   ،النفسي  

دراك الفرد،  ،وبنيان الذات ،ةوي  بين العض ، فإذا حدث تعارض  والحب   الشعور باألمن النفسي   وا 

 (.1..1حمزة، . )عالية   ظهر القلق بمستويات  

ةةالسلوكي ةالمعرفي النظري :ثالثاً

مها إليس إلى ريادة األفكار التي قد   (Padesky and Beck, 2007)يشير بادسكي وبيك      

(Eills )  ل من وضع اللبنات األولى و  وذلك لكونه أ ؛المعرفي   ات العالج النفسي  من خالل نظري
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( 1413)، من خالل نشر مقاالت أرون بيك النتشار هذا األسلوب في اإلرشاد والعالج النفسي  

 .في عالج االكتئاب عن المنهج المعرفي  

ما يذهب إليه كثيرون من علماء النفس  (عصر القلق)في كتابه ( Auden)ر أودين ويفس       

من  هذا الوسم يعكس مشاعر زائدةً  ر الراهن هو عصر القلق، وأن  العص والفالسفة والكت اب بأن  

زى إلى الوحدة ـع  ـأو ربما الوعي المتزايد بوجوده غالبًا، تُ  ،ة، فهذه الزيادة في القلقالوحدة النفسي  

. يقين، وغير ذلك من العوامل التي تعوق جهود الفرد في سعيه إلى تقدير ذاته وتحقيقهاوالال  

 (.1..1ون، الرشيدي وآخر )

عالقةالقلقبالمستقبل3.0.2.0

 لما يسببه من ضغوط   ة؛ة والتربوي  ًا في معظم الدراسات النفسي  موضوع القلق موقعًا مهم   يحتل  

نا نعيش ن  ة، ويمكن القول إأو الحياتي   ،ةأو المهني   ،ةلدى األفراد في مختلف مراحلهم التعليمي   ة  نفسي  

ما وقل   ة،من المظاهر السلبية الناتجة عن طبيعة الحياة العصري   مظهراً  الذي يعد   ،عصر القلق

ر واالنزعاج ــل في الشعور بالخوف والتوت  ـــنجد من ال يعاني من مظاهر القلق، التي تتمث  

المستوى : د الباحثون ثالثة مستويات للقلق، هيوقد حد  . واالضطراب والحذر وعدم االرتياح

ويصبح على  ،وتزداد قدرته على مقاومة الخطر ،وترتفع درجة يقظته ،المنخفض، وفيه ينتبه الفرد

 قدرةً  الذي يكون فيه الفرد أقل   ،طض له، والمستوى المتوس  استعداد لمواجهة الخطر الذي يتعر  

 ،فيفقد السلوك مرونته، والمستوى المرتفع، وفيه يشعر الفرد باالنهيار ،على السيطرة على المواقف

 (.1.13الشحات والبالح، . )مناسبة   لى التمييز واالستجابة بطريقة  ع ويصبح غير قادر  

نهم قدراتهم التي تمك   ،عند تأقلمهم مع التهديدات المحتملة األفراد يقلقون بدرجة أقل   كما أن       

م والتحك   ،ع حدوث الموقفة توق  ها تتيح لهم إمكاني  ن  ، من حيث إعالية   ة  ة من مواجهتها بفعالي  الذاتي  
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أنواع  القلق حجر الزاوية في كل   ويعد  . ل من دور العوامل األخرى في إثارة القلقــا يقل  فيه، مم  

 (. Janzen, 2005) .ة انتشاراً ه أكثر االضطرابات النفسي  ة، كما أن  االضطرابات النفسي  

البطالة3.2.0

ة، التي ال تزال تلقى الكثير دــة المعق  ة واالقتصادي  من المصطلحات االجتماعي   البطالة واحدة       

لى الدرجة التي يمكن معها القول إن   تعريفًا جامعًا مانعًا لها من الصعب الوصول  من الخالف، وا 

 نين، وهي لفظ  ف التعريف بها على الظروف القائمة في الزمان والمكان المعي  ــإليه، حيث توق  

في القوى  على طرفي نقيض، وهي زيادة  له، والعامل والعاطل يكونان  ومضاد   ،للعمالة مقابل  

: د بالبطالةقصَ ساته المختلفة، ويُ التي يتيحها المجتمع بمؤس   ،التي تبحث عن عمل   ،ةالبشري  

 (.1..1إبراهيم،. )ويبحثون عنه ،هم متاحون للعملاألفراد الذين ال يعملون، ولكن  

تعريفالبطالة2.3.2.0

، من حيث في المجتمعات المعاصرة كبيرةً  ةً ــي  ــأخذت أهم  مفهوم البطالة من المفاهيم التي  يعد  

ين ين واالقتصادي  لذا فقد استحوذ موضوع البطالة على اهتمام الباحثين االجتماعي   البحث والتحليل؛

 ة  لذا ال تكاد تصدر دوري   ة؛على الساحة الدولي   وملح   دائم   بوصفه موضوعًا يفرض نفسه بشكل  

ض لموضوع البطالة بالتحليل بعلم االقتصاد واالجتماع إال وتتعر   عالقة   ذاتُ  صة  متخص   ة  علمي  

 . والنقاش

 لجزء   - في بعض األحيان ياري  تأو االخ - الجبري  ( فــالتوق  )ل ــالتعط  : هافالبطالةعلىأن وت عر 

مل واإلنتاج ة العاملة، ورغبتها في العما، على الرغم من قدرة القو   ة العاملة في مجتمع  من القو  

 (.111ص ،1..1، ، والرفاعي  الوزني  )

يعر  بأن بينما آخرون الفرق بين حجم العمل المعروض، وحجم العمل المستخدم في : هافها

حجم البطالة  فإن   ،عند مستويات األجور السائدة، ومن ثم   نة  معي   ة  زمني   خالل فترة   ،المجتمع
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. من األجور ن  ــمعي   ة المعروضة والمطلوبة عند مستوىً ــي  ــمن الكم   ل في حجم الفجوة بين كل  ــيتمث  

 .(13، ص1..1حلمي، )

 جميع األفراد الذين ينتمون لسن  : هاالبطالةبأن لإلحصاءالفلسطيني وقدعر فالجهازالمركزي 

خالل من األعمال، وكانوا  نوع   ولم يعملوا أبدًا خالل فترة اإلسناد في أي   ،(سنة فأكثر 11)العمل 

مطالعة الصحف، التسجيل  :مثل ،ين للعمل، وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرقهذه الفترة مستعد  

 الجهاز المركزي  . )في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب، أو غير ذلك من الطرق

 .(1.11، لإلحصاء الفلسطيني  

قياسالبطالة0.3.2.0

عبد )بالقياس إلى مجموع األيدي العاملة  ،ال العاطليند معدل البطالة بنسبة العم  يتحد       

صعوبة تحديد : ، منهاكثيرة   واجهه صعوبات  تل البطالة إال أنَّ حساب معد  (. 4..1الجواد، 

، كذلك صعوبة تحديد المفهوم (Unemployed)ق بتحديد المقصود بالعاطل ــالتي تتعل   ،المفاهيم

ة لديه، فضاًل عن صعوبات بقة، ووضع الوظيفة الحالي  ء حالة ترك الفرد لوظيفته السافي ضو  

ة ق بالحصر الدقيق للعاطلين عن العمل بعد تعريفهم، وأيضًا بشأن حصر قو  ــة تتعل  إحصائي  

هل يعلن عن : ل البطالة، والمقصود بذلكة إعالن معد  ق بدوري  ــتتعل   كذلك هناك مشكلة  . العمل

التعريفات  ؟ كما أن  عام   ، أم كل  نصف عام   ر، أم كل  أشهثة ثال شهرين، أم كل   ل البطالة كل  معد  

، بال عمل   ة  نــمعي   ات المنشورة حول البطالة، وهو الذي يكون عند سن  اإلحصائي   االتي تأخذ به

ه يستبعد بعض عليه، وراغبًا فيه، ويبحث عنه عند مستوى األجر السائد، لكن ه ال يجده، فإن   اً وقادر 

وفشلوا في  ،الذين يبحثون عن فرص العمل)ال المحبطين ين عن العمل كالعم  الفئات من العاطل

من الوقت الكامل،  أقل   ةً ، واألفراد الذين يعملون مد  (وا عن البحث عنهاــوكف   ،الحصول عليها
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. اً لون موسمي  ال الذين يتعط  ، والعم  ة  وغير مستقر   ة  هامشي   ال الذين يعملون في أنشطة  والعم  

 (. 1.11 الخواجة،)

أنواعالبطالة3.3.2.0

تقتصر فقط على تعريف العاطل عن  لم تعد البطالة في تعريفاتها ومفهومها االقتصادي       

، ةً شمولي   وأكثرَ  أوسعَ  بل تجاوز مفهوم البطالة مستويات   ،للعمل الفاقدَ  باعتباره الشخَص  ،العمل

ف على أشكال ولكي نتعر  . عريفات البطالةمع ت من البطالة وأدخلت عديدة   فت أنواع  ــبحيث صن  

لة في البطالة ــء على البطالة بجميع أنواعها، والمتمث  الضو   أن نلقيَ  من الضروري   البطالة، فإن  

بسبب االنتقال من وظيفة إلى أخرى،  ؛ت عن العملــف المؤق  ــة، وهي عبارة عن التوق  االحتكاكي  

ة، والبطالة الهيكلي  . أخرى، أو في سبيل الدراسة، وهكذا ة  ت للبحث عن وظيفــف المؤق  ــأو التوق  

البطالة التي تنشأ بسبب االختالف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملة، : هاف بأن  وتعرَّ 

ة، وهي البطالة والبطالة الدوري  (. 343، ص3..1اغ، والجرمود،الدب  ) .وهيكل الطلب عليها

من انخفاض الطلب  حيث يواجه االقتصاد فترات   ،في االقتصاد ي  لكل  ب الطلب االناجمة عن تقل  

ة العاملة لوظائفها، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في من القو   ء  فقدان جز  إلى ي ا يؤد  ، مم  ي  الكل  

منهما ينشأ  كالا  ة في أن  ة مع البطالة الدوري  ة، تشترك البطالة الموسمي  والبطالة الموسمي  . االقتصاد

ال في الصناعات ة أكثر انتظامًا، وإلغراء العم  بات الموسمي  التقل   بسبب تذبذب الطلب، غير أن  

ف عن العمل ــًا لتعويض العمال عن التوق  نسبي   تدفع المنشآت أجورًا عاليةً ة الموسمي  

من  ن  ــمعي   عة، وهي الحالة التي يمكن فيها االستغناء عن حجم  والبطالة المقن  (. 1..1،القريشي  )

ة العاملة في س القو  من تكد   ة، حيث يوجد هناك نوع  ة اإلنتاجي  دون التأثير على العملي   ،العمالة

ة، وهي والبطالة السلوكي  . ة، تتقاضى أجورًا على حجم مساهمتها في العملية اإلنتاجي  ن  ــمعي   قطاع  

واالنخراط  ،ةة اإلنتاجي  لي  ة العاملة عن المشاركة في العمالبطالة الناجمة عن إحجام ورفض القو  
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والبطالة المستوردة، وهي البطالة . ة لهذه الوظائفبسبب النظرة االجتماعي   نة  ــفي وظائف معي  

بسبب انفراد أو إحالل العمالة غير  ؛ن  معي   ة في قطاع  ي  ة العاملة المحل  من القو   اً التي تواجه جزء

ذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب ة في هذا القطاع، وقد يواجه االقتصاد هي  المحل  

 (.1..1يت، الفل  . )ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة مقابلَ  نة  معي   على سلعة  

العالقةبينالقلقوالبطالة4.3.2.0

أو التهديد بفقدان األمل في  ،أنَّ ما يقلق الشباب هو فقدان العمل( 1..1)د أحمد،يؤك       

نَّ شعور الفرد ؤ بأعراض القلق واالكتئاب، حيث إللتنب   خطورة   ل عاملَ المستقبل، وهذا يشك  

 . مستمر   يجعله في حالة قلق   ،بفقدان العمل المستمر  

ةالبطالةوسوقالعملالفلسطيني 5.3.2.0

يبحث  ،للتبادل االقتصادي   دائرةً  اصة باعتبارهف سوق العمل طبقًا لتعريفات الكتب المتخص  عر  تُ 

فراد الراغبين في العمل عن الوظائف، ويبحث فيها أصحاب األعمال عن األفراد فيها األ

عدد  اي يزيد فيه، ويطلق على سوق العمل التلين الذين يمكنهم شغل الوظائف الشاغرةــالمؤه  

، كما يطلق على "حكمةسوق العمل الم"الوظائف المتاحة عن عدد الراغبين في العمل مصطلح 

سوق "عدد الباحثين عن عمل عن عدد الوظائف المتاحة مصطلح  افيه ي يزيدسوق العمل الت

لي ــأو ممث   ،أصحاب األعمال المجتمع الذي يضم   يسوق العمل ه أي أن  ". ةالعمل الراكد

الشركات واألفراد الباحثين عن وظائف من العاملين القدامى أصحاب الخبرة، أو من الشباب 

 (.4..1ة لمصر، شري  تقرير التنمية الب. )جحديثي التخر  

 ،فرصاً  أقل   ا الصغير والمحدود، فهيبحجمه اتهخصوصي   اله ةوسوق العمل الفلسطيني     

، اقتصادي   به من ركود  وما يسب   ،متها االحتالل اإلسرائيلي  ة أسباب، في مقد  وأكثر ركودًا لعد  

 ــل ذياب، وعدم وجود المشغ  للشب ة فرصة عمل  أو أي   ،يجينللخر   وبالتالي تزايد طلب توفير وظيفة  
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ق تتعل   ة  بنيوي   وهناك مشكلة  . الت البطالةهم في زيادة نسبة معد  سا ية، مم  الطاقة االستيعابي  

لها،  تباع االقتصاد الفلسطيني  ــل في سياسة إسرائيل القائمة على إتتمث   ،باالقتصاد الفلسطيني  

ين الكاملة على ض، وعدم سيطرة الفلسطيني  مه بمصادر الثروة الموجودة في باطن األر وعدم تحك  

ة العاملة، ة لكامل القو  من ضعف قدرته االستيعابي   ويعاني االقتصاد الفلسطيني  . الحدود والمعابر

، إال أنَّ وقد عولجت هذه المشكلة في الماضي عبر تصدير العمالة إلى إسرائيل والخليج العربي  

ات من القرن الماضي ي  منذ مطلع التسعين ،ةسرائيلي  وسياسة اإلغالقات اإل ،تبعات حرب الخليج

 (. 1..1برنامج دراسات التنمية، . )فاقمت المشكلة

ةللبطالةةواالجتماعي اآلثارالنفسي 6.3.2.0

ة من اآلثار النفسي   مجموعة   يجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني  ب على بطالة خر  ــلقد ترت       

ا وعدم االنتماء للمجتمع، مم   ،ر العاطلون عن العمل باإلحباط واليأسة، حيث شعواالجتماعي  

بين حملة  ةً وعدم الثقة بالنفس، خاص   ،واإلحباط المزمن ،ك االجتماعي  ــساعد على زيادة التفك  

د على العمل زة التعو  فقدوا مي  ، بل ة، فانخفض مستوى مهاراتهمطة والجامعي  الشهادات المتوس  

تقانه، وتعر   ، وظهرت عليهم حاالت من والنفسي   من مظاهر عدم التوافق االجتماعي   وا لكثير  ضوا 

في  ى إلى اعتالل  ا أد  وعدم السعادة والرضا والعجز، مم   ،ةة والشخصي  االضطرابات النفسي  

صاب بها التي قد يُ  ،مظاهر االعتالل النفسي   القلق واالكتئاب من أهم   ة، ويعد  تهم النفسي  صح  

مقارنًة بمن  ،أعلى لدى العاطلين عن العمل ن العمل، حيث تظهر أعراضهما بنسبة  العاطلون ع

ا ، وتتفاقم حالة االكتئاب باستمرار وجود حالة البطالة عند الفرد، مم  ثابتة   يلتزمون بأداء أعمال  

طل ي حالة االنعزال هذه إلى قيام الفرد العاواالنسحاب نحو الذات، وتؤد   ،ةي إلى االنعزالي  يؤد  

ي إلى تقوية فالعمل لإلنسان يؤد  . تعينه على الخروج من معايشة واقعه بديلة   بالبحث عن وسائلَ 

ة، ويرتبط هذا ا يبعث نوعًا من اإلحساس والشعور بالمسؤولي  ، مم  روابط االنتماء االجتماعي  
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ي د  البطالة تؤ  فإن   ،اإلحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خالل العمل، وعلى عكس ذلك

ي الذات ا ينتج عنه حالة من الشعور بتدن  بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا، مم  

 (.1.11ة، عك  . )وعدم احترامها

 

التوافق4.2.0

 ،ة للفردة النفسي  دت التعبيرات والمصطلحات التي يقصد بها التعبير عن حالة الصح  تعد  "     

هي األكثر  (توافق)كلمة  ولكن  ... ، التوافقسواء، العقل السوي  ، الزان االنفعالي  ــاالت  : من ذلكو 

. ة  عام   ة بصفة  لدى المشتغلين بالعلوم السلوكي   بل هو شائع   ،شيوعًا عند المشتغلين بعلم النفس

فقد يأتي  ،ف على الموقف الذي يستخدم فيهــمصطلح التوافق أصبح معناه يتوق   نتشارال ونتيجةً 

فاق مع ــوقد يأتي بمعنى االت   ،التي ال تستطيع السيطرة عليها ،قبول األشياءهذا المصطلح بمعنى 

 (..1: 1.11الكحلوت، ". )ةاألغلبي  

التوافقالنفسي 2.4.2.0

م واالنسجام والتناغم مع من التواؤ  بأنه حالة   التوافق النفسي  ( "11: 4..1)يعر ف أبو سكران 

إزاء مطالب  ُمر ض   فاته بشكل  باع معظم حاجاته وتصر  البيئة، وتنطوي على قدرة الفرد على إش

ة التي يعاني ة، واالجتماعي  بات الفيزيائي  ب الفرد معظم المتطل  ة، وتجن  ة، واالجتماعي  ي  البيئة الماد  

 .منها

ومواجهة  ،وحل  صراعاته ،ه سعي اإلنسان لتنظيم حياتهبأن  " يعر ف داوود التوافق النفسي  

حباطات   اعات  مشكالته من إشب  (.41: 1.13بوشاشي، ". )ةة النفسي  وصواًل إلى الصح   ،وا 
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رةللتوافقالنفسي اتالمفس النظري 0.4.2.0

تبعًا لفلسفة ونظرة المدرسة حول  ،جاه النفسي  يختلف تحديد مفهوم التوافق باختالف االت       

رة ة المفس  جهات النظر النفسي  و  ألهم   مختصر   عرض   يأتية والحياة، وفيما اإلنسان والشخصي  

 :للتوافق

نظريةالتحليلالنفسي .2

الفرد ال يعي األسباب  ، أي أن  ةً ة التوافق غالبًا ما تكون ال شعوري  عملي   أن  " فرويد"يرى "

ة للهو بات الضروري  من سلوكاته، فالشخص المتوافق هو من يستطيع إشباع المتطل   ة لكثير  الحقيقي  

من أشكال  عن شكل   هان ما هما إال عبارة  صاب والذ  العُ  ًا، ويرى أيضًا أن  اجتماعي   بولة  مق بوسائلَ 

ل ــة تتمث  ة النفسي  عة بالصح  ة المتوافقة والمتمت  السمات األساسية للشخصي   ر أن  سوء التوافق، ويقر  

ة هي التي وي  فاألنا الق. قوة األنا، القدرة على العمل، القدرة على الحب  : في ثالث سمات هي

 (.113: 1..1سفيان، ". )بينهما وبين الواقع اً وتحدث توازن ،تسيطر على الهو واألنا األعلى

ةةالسلوكي النظري .0

م، والخبرات التي عن طريق التعل   مكتسبة   ة  التوافق عملي   ة إلى أن  ة السلوكي  اد النظري  يشير رو  "     

يات الحياة، ة االستجابة لتحد  تشيير إلى كيفي   مل على خبرات  يشت بها الفرد، والسلوك التوافقي   يمر  

 ة التوافق الشخصي  عملي   عتقد واطسون وسكنر أن  قابل بالتعزيز أو التدعيم، ولقد اوالتي سوف ت

عن طريق تلميحات  آلية   ل بطريقة  ها تتشك  ، ولكن  عن طريق الجهد الشعوري   ال يمكن لها أن تنموَ 

عالقاتهم مع اآلخرين غير  ه عندما يجد األفراد أن  ن يولمان، وكراسنر أن  م البيئة، وأوضح كل  

فيما  هم قد ينسلخون عن اآلخرين، ويبدون اهتمامًا أقل  مثابة، أو ال تعود عليهم باإلثابة، فإن  

". ًا أو غير متوافق  ة، وينتج عن ذلك أن يأخذ هذا السلوك شكاًل شاذ  ق بالتلميحات االجتماعي  يتعل  

 (.11: 1.11اج، ر  الس)
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ةةاإلنساني النظري .3

التحليل "تين في علم النفس لنظريتين األساسي  على ا فعل   كرد   ظهر هذا االتجاه اإلنساني        

مات التي تقوم عليها هاتان ، حيث يقوم هذا االتجاه على رفض المسل  "ةوالسلوكي   النفسي  

 (.1..1،الجماعي  . )نالنظري تا

مشكالته، وتحقيق  يستطيع حل   فاعل   اإلنسان ككائن   إلى أن   جاه اإلنساني  اد االت  وينظر رو  "     

كما يرى فرويد، أو للمثيرات  ،كالجنس والعدوان :ةات البيولوجي  ه ليس عبدًا للحتمي  التوازن، وأن  

 (. 31: 3..1عسيري، ." )ونة كما يرى السلوكي  الخارجي  

التوافقوسوءالتوافق3.4.2.0

بقصد إشباع حاجاته الذي  ،للفرد ببيئته مباشر   صال  هو ات   التوافق السوي   إن  :"وافقالسوي الت.2

ف ة على التكي  يستهدف الرضا عن النفس، وراحة البال واالطمئنان نتيجة الشعور بالقدرة الذاتي  

طالع ف على حاجات النفس، واستوال يحتاج ذلك ألكثر من التعر  . ببيئته والتفاعل مع اآلخرين

وحسن التعامل مع الغير، ويكون الفرد متوافقًا إذا ما هو أحسن التعامل مع  ،ات البيئةإمكاني  

. بما يرضيه ويرضي الغير أيضاً  ،ق رغباتهــوأجاد تناول ما يحق   ،اآلخرين بشأن هذه الحاجات

ظروف المسيرة ات الأو إمكاني   ،الفرد وحاجاته من البيئة: ثالثة عناصر هي ففي الموقف التوافقي  

إلى جانب ترضية نفسه  ،له عن استرضائهم له، واآلخرون الذين يشاركونه الموقف، وال غنىً 

 (.111: 1.13بوشاشي، ". )أيضاً 

شباع حاجاته ،يعني سوء التوافق فشل اإلنسان في تحقيق إنجازاته:سوءالتوافق.0 ومواجهة  ،وا 

ذا ما زاد وعدم تناغم   في حالة عدم انسجام  يعيش الفرد في األسرة والعمل  ومن ثم   ،صراعاته ، وا 

 (.1..1، الداهري  . )صاباقترب الفرد من العُ  ،هذا القدر من سوء التوافق
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، وهو عجز الفرد فهناك سوء التوافق االجتماعي  : مختلفةً  ن سوء التوافق مجاالت  ــويتضم  "     

مع  ومرضية   راضية   ة  اجتماعي   ت  أو عجزه عن عقد صال ،قوانين الجماعة ومعاييرها عن مجاراة

خوته وزمالئه، أو مدر   وهناك سوء . سيه أو زوجته وأطفالهمن يعاملهم من الناس، مع والديه وا 

، هذا إلى سوء التوافق ...والسياسي   والديني   وكذلك سوء التوافق االقتصادي   ،التوافق المهني  

اها، واحتقاره لها، أو عدم الثقة فيها، ه إي  واستصغار  ،، ويبدو في عدم رضا الفرد عن نفسهالذاتي  

دانتها  (.11: 4..1أبو سكران، ". )أو كرهها وا 

 

ابقةراساتالس الد 0.0

ن الباحث ها تمك  ألن   ؛في البحث العلمي   ةً م  مه ة استعراض الدراسات السابقة خطوةً عملي   تعد       

تفيد الباحث في تحديد أهدافه  من البحوث التي سبقته، وهي من معرفة موقع البحث الحالي  

 .رت بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحثوقد اختة، ــووسائل الوصول إليها بدق  

تناولتالقلقوالبطالةدراسات 2.0.0

إلى الكشف عن العالقة بين المرونة وقلق (0227)دراسةالمحتسبوآخرينسعت. 1

بين قلق البطالة وجودة  وسيط   بار المرونة كعامل  لى مدى اعتإف البطالة وجودة الحياة، والتعر  

للمرونة،  بعد العزل اإلحصائي   ،الحياة، والكشف عن العالقة بين قلق البطالة وجودة الحياة

مفردة، حيث اعتمدت هذه  ..3طبقت الدراسة في مدينة رفح بقطاع غزة على عينة بلغت 

انة كأدة لجمع بيانات أولية من الدراسة على المنهج المسحي من خالل استخدام االستب

ووجود . بين المرونة وقلق البطالة ة  سلبي   وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة   .المبحوثين

ر سلبًا ــوتؤث   ،مع جودة الحياة مباشرة   بين المرونة وجودة الحياة، المرونة لها عالقة   ة  إيجابي   عالقة  

المرونة  ف على قلق البطالة، وأن  بعد التعر   ،دة الحياةفي تحسين جو  على قلق البطالة، ولها دور  
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بين قلق البطالة  مباشر   لعبت دورًا وسيطًا بين قلق البطالة وجودة الحياة، ووجود معامل ارتباط  

 .لتأثير المرونة وجودة الحياة، عند العزل اإلحصائي  

السنة األخيرة  معرفة قلق البطالة لدى طلبة(0225)دراسةاشتيةوشاهينوحاولت. 1

ة الذات، رات، ومعرفة العالقة بين قلق البطالة وفعالي  ــء بعض المتغي  في ضو   ،في جامعة القدس

طالبًا وطالبة، ح اعتمدت على  111طبقت الداراسة على طلبة جامعة القدس، وبلغ حجم العينة 

وأظهرت نتائج الدراسة . المنهج الوصفي االرتباطي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات

 ة  عكسي   طًا، ووجود عالقة  ة الذات لدى الطلبة كان متوس  من قلق البطالة وفعالي   مستوى كل   أن  

 .ة الذاتبين قلق البطالة وفعالي  

عك . 3 دراسة وهدفت إلى الكشف عن واقع مشكلة البطالة في المجتمع ،(0225)ة،

ة سات الحكومي  ة، والتعريف بدور المؤس  ة والنفسي  ماعي  من حيث أسبابها وآثارها االجت ،الفلسطيني  

يجي من مشكلة بطالة خر   للحد   في وضع حلول   ة في المجتمع الفلسطيني  ة واألهلي  والخاص  

استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات .الجامعات

ومن أبرز النتائج التي  .خريجًا وخريجة 111م كلي من الميدان،وطبقت على عينة قصدية بحج

يجين على سوق ًا في انكشاف الخر  يلعب دورًا مهم   اإلرشاد األكاديمي   لت إليها الدراسة أن  توص  

المبحوثين يشعرون باالضطهاد والظلم من أرباب العمل، ووجدت الدراسة فروقًا  العمل، كما أن  

يجي الجامعات في ة للبطالة على خر  ة والنفسي  ق باآلثار االجتماعي  ــفيما يتعل   ة  إحصائي   ذات داللة  

.ر الجنس لصالح اإلناثــزى لمتغي  ــع  ــتُ  المجتمع الفلسطيني  

4.  األسطل، دراسة (0224)وسعت ل البطالة في رة على معد  ــإلى معرفة العوامل المؤث  ،

الت البطالة معد   لدراسة في نمو  لت مشكلة اــ، وتمث  (1.11 -1441)فلسطين خالل الفترة من 

خالل فترة الدراسة، وخصوصًا بعد اندالع انتفاضة األقصى  ردة  ط  وم متزايدة   في فلسطين بصورة  
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اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي  ....1أواخر سبتمبر عام 

ات السابقة في هذا المجال من القياسي، استعان الباحث من أجل إتمام الدراسة إلى بعض الدراس

خالل المراجع والدوريات واألبحاث واإلحصاءات المتعلقة بمسوح القوى العاملة الفلسطينية 

الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واعتمد الباحث على بيانات سالسل زمنية 

ات ربعية، وبلغ حجم وكانت البيانات عبارة عن بيان( 1.11-1441)عن فترة الدراسة من عام 

مة مخرجات ءعدم موا: هامن النتائج أهم   خلصت الدراسة إلى مجموعة   .مشاهدة 11العينة 

، ةبات سوق العمل، وضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل الفلسطيني  ـالتعليم العالي مع متطل  

أسباب تفاقم  أهم  سياساته وممارساته من  عد  ، والذي تإضافًة إلى وجود االحتالل اإلسرائيلي  

ة الطارئة أوصت بإعادة النظر في برامج التوظيف اإلغاثي  فلسطين، كما مشكلة البطالة في 

ة، وتحفيز الجامعات على ممارسة التخطيط د للمساعدات الخارجي  تة، والتوظيف الجي  ــوالمؤق  

.سوق العمل باتــوبما يتناسب مع متطل   ،ةمن خالل تطوير المناهج الدراسي   ،االستراتيجي  

5 . هدفتدراسةحمادنة، (0223)بينما ف على مشكلة البطالة بين الشباب في التعر  إلى ،

طبقت الدراسة في مدينة نابلس، حيث اعتمدت المنهج ، 1.11لعام لأحياء مدينة نابلس 

الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، اعتمدت على العينة العشوائية 

ف على ظاهرة البطالة بين وهدفت هذه الدراسة إلى التعر  . أسرة ..1طبقية، وبلغ حجم العينة ال

لقوة  والتركيب المهني   ،ةة والزواجي  ودراسة الخصائص التعليمي   ،والعوامل المؤثرة فيها ،الشباب

يمكن أن تسهم في  ،والخروج بتوصيات ألصحاب القرار ،ة في مدينة نابلسالعمل النظري  

بة على ظاهرة البطالة المنتشرة في المدينة، وأوصت الدراسة بضرورة ــتخفيف من اآلثار المترت  ال

على التخطيط السليم، ومحاولة إنعاش االقتصاد  ة بناءً ي  التعامل مع مشكلة البطالة بصورة جد  

 لخلق فرص عمل   ، وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة، وزيادة االستثمار الخاص  الفلسطيني  
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ومحاربة  ،بات السوقــة ومتطل  صات الجامعي  بين التخص   ، ويجب أن يكون هناك تنسيق  ديدة  ج

من أجل تحسين  ؛ةة في الوظائف، والعمل على إعداد الدورات التدريبي  الفساد والرشوة والمحسوبي  

 .وزيادة اإلنتاجية ،الخبرات والقدرات

ة الدور الذي يمكن أن ي  ء على أهم  ضو  تسليط ال،(0220)وصيدم،حاولتدراسةالنمروطي .6

وتقليل نسبة البطالة بين  ،طة في تحقيق التنميةة الصغيرة والمتوس  تلعبه المشروعات الصناعي  

 كبير   لعدد   ة، من خالل قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص عمل  يجين في األراضي الفلسطيني  الخر  

اب هذه المشاريع، األمر الذي يسهم في رفع من األيدي العاملة، وكذلك خلق مداخيل لهم وألصح

اعتمدت الدراسة على المنهج االستنباطي من أفراد المجتمع،  كثيرة   لفئات   المستوى المعيشي  

وأداته التحلي اإلحصائي، اعتمد البحث على البيانات الثانوية وهي سلسلة من المسوحات 

ضي حجم المشاريع الصغيرة في األرااالقتصادية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعدد و 

الفلسطينية، تم جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة من خالل المسوحات االقتصادية للجهاز 

-...1)المركزي لإلحصاء الفلسطيني وهي عبارة عن بيانات سلسلة زمنية ممتدة من عام 

ة شاريع الصناعي  الم ل إلى أن  التوص   تم  و (.  مشاهدة لكل سنة)مشاهدات  .1أي ( 4..1

مثل  ،في تقليل نسبة البطالة أكثر من غيرها من المشروعات كبير   هم بشكل  ة تسة الداخلي  والتجاري  

 ،من المقترحات والتوصيات متكاملة   مشاريع الخدمات والنقل والبناء، إضافًة إلى تقديم مجموعة  

يجاد الحلول  ،التي من شأنها اإلسهام في تذليل هذه المشكالت  .ة لهاالعملي  وا 

7. الزعنونواشتية، (0222)سعتدراسة ة الكامنة وراء ف إلى األسباب الحقيقي  إلى التعر  ،

يجين، واإلقبال وازدياد أعداد الخر   ،الت البطالة باالرتفاعواستمرار معد   ،يجينظاهرة بطالة الخر  

ج الوصفي، ومسوح أجريت اعتمدت هذه الدراسة المنه ،عالية   الت  على التعليم من الجنسين بمعد  

من قبل مركز اإلحصاء الفلسطيني مثل مسح القوى العاملة، والمسح الصناعي، والمسح 
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الزراعي، ومسح المنشآت، أما البيانات المتعلقة بأعداد الطلبة والخريجين في الجامعات اعتمدت 

لنسبة  اً كبير  اً اك ارتفاعهن أظهرت نتائج الدراسة أن  التعليم العالي،  على التقارير السنوية لمجلس 

تقديم الدعم : منها ة توصيات  ين، وقد خرجت الدراسة بعد  ين الفلسطيني  يجالبطالة بين صفوف الخر  

تحديث و يجين من قبل الجامعات، صات المطلوبة، ومتابعة الطلبة الخر  للتخص   والمالي   الفني  

 صات التي تعاني من بطالة  التخص  من أعداد المقبولين في  الحد  و معايير القبول في الجامعات، 

 . مرتفعة  

الكفري . 8 دراسة هدفت رة في تدني احتمالية إلى تحديد ومعرفة العوامل المؤث  ،(0222)،

اعتمدت الدراسة على  على التعليم المطلوب، رغم حصولهن  ، بيجات على العملحصول الخر  

، بلغ حجم (1..1-1441)عام  المنهج الوصفي، تم استخدام بيانات لمسح القوى العاملة من

 . أسرة، كما تم استخدام مسح الخريجين من سوق العمل ..11العينة لكل ربع من أرباع السنة 

وترجع األسباب إلى القيود التي  ،على وجود هذه المشكلة اً هناك تأكيد أظهرت نتائج الدراسة أن  و 

 يجات في مناطقَ الة الخر  ، وتمركز مشكلة بطد حركة الفتيات للحصول على فرصة عمل  تقي  

بات سوق العمل، باإلضافة إلى ـالتي ال تتالءم مع متطل  ، صات غير المبرمجة، والتخص  دة  محد  

 .نظرة أصحاب العمل إلى المهن واألنشطة التي يمكن للفتاة أن تمارسها

ة اعي  إلى معرفة نوع العالقة بين البطالة وانعكاساتها االجتم،(0222)وهدفتدراسةعودات،. 4

ة التي يعاني منها االجتماعي   تكالف على طبيعة المشة، وبالتالي التعر  ال في قطاع غز  على العم  

 ،ك األسري  ف على مدى مساهمة البطالة في التفك  ة بسبب البطالة، ومحاولة التعر  ال قطاع غز  عم  

وصفي، استخدمت اعتمدت الدراسة المنهج ال .يعانون من البطالة ن  مَ  الذي تعاني منه عائالتُ 

 ا أهم  أم   .فرد ..1االستبانة كأداة لجمع البيانات، وطبقت على عينة عشوائية منتظمة بلغت 

ة في االجتماعي   تكالبين البطالة والمش ة  طردي   وجود عالقة  : ليها الدراسةلت إالنتائج التي توص  
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وتعاطي  ،ةفات األسري  زداد انتشار الجرائم والخالال البطالة ما ارتفع معد  ة، فكل  قطاع غز  

ة للعاطلين عن ة والجسدي  ة النفسي  على الصح   سلبيةً  اً للبطالة آثار  أثبتت الدراسة أن  و رات، المخد  

ي الوطن والبطالة، فحالة االنقسام عملت على زيادة بين شق   تبادلي   دت على وجود أثر  أك  و العمل، 

 .نزاع السياسي  ر والــل البطالة، والتي بدورها تزيد من التوت  معد  

:ةراساتاألجنبي الد .ب

2 وآخرين. ماجانوفيك باتيك ة إلى تحليل تأثير البطالة على الصح   ،(7102) هدفتدراسة

ة ة في جمهوري  من مرتادي مراكز العناية األولي   ،العمل ة للمواطنين الذين هم في سن  النفسي  

العاطلين عن العمل  أن   :هاالنتائج من أهم  لت الدراسة إلى العديد من وقد توص  . البوسنة والهرسك

االعتالل  كما أظهرت الدراسة أن  . بالعاملين ة مقارنةً تهم النفسي  في صح   كبير   يعانون من ضعف  

 لىتزيد ع سابقة   ة  عملي   ن لديهم خبرة  مم   ،لدى العاطلين عن العمل واضح   يزداد بشكل   النفسي  

 .أو بمن يعملون ،لديهم سابقةً  ةً مل الذين ال خبرة وظيفي  بالعاطلين عن الع مقارنةً  خمس سنوات  

ف على قياس التراجع في سوق العمل إلى التعر    (Sotnik, 2008)، سعتدراسةسوتنيك .1

نت نتائج في استيعاب األيدي العاملة، بي   ة، ومعرفة التراجع لسوق العمل الفلسطينيةالفلسطيني

فون عن البحث عن ــجعلهم يتوق   ،د العاطلين عن العملأصاب األفرا اً هناك يأس الدراسة أن  

، والدفع ة، وعدم وجود عقود عمل  ة الغربي  ة أعلى من الضف  نسبة البطالة في قطاع غز   العمل، وأن  

ران إلى نمط العمل السائد في السوق غير يؤش   ةغير المنتظم لألجور في سوق العمل الفلسطيني

أكثر  بغية إعطاء صورة   ؛سة إعادة النظر في معايير البطالةتوصيات الدرا ، ومن أهم  الرسمي  

ة المستخدمة، وتعديل المفهوم المستخدم ل البطالة، وضرورة تحسين األساليب البحثي  لمعد   ةً دق  

 .لدى جهاز اإلحصاء لمن هم خارج القوى العاملة
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دراساتتناولتالتوافقالنفسي 0.0.0

 :ةراساتالعربي الد .أ

ة والتوافق ة الذاتي  إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الفعالي  ،(0227)راسةدودوسعتد. 1

د بمستشفى محم   ي  من الفريق شبه الطب   نة  ء متغيري التفاؤل والتشاؤم لدى عي  في ضو   النفسي  

اعتمدت الدراسة على  طبقت الدراسة في الجزائر، ،بالمسيلة ومستشفى الزهراوي   ،بوضياف بورقلة

 وكان من فرد من الفريق شبه الطبي، 1.1بينما بلغت عينة الدراسة  ج الوصفي االرتباطي،المنه

 ذات داللة   وجود فروق  و ، ي  ة لدى الفريق شبه الطب  ة الذاتي  نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الفعالي  

 . الذكور ر الجنس لصالحـة تبعًا لمتغي  ة الذاتي  نة الدراسة في الفعالي  بين أفراد عي   ة  إحصائي  

 ،وعالقته بالوعي الذاتي   إلى الكشف عن التوافق النفسي   ،(0224)حاولتدراسةالخالدي.1

اعتمد ة، ة السعودي  ة بمنطقة الجوف بالمملكة العربي  ب المرحلة الثانوي  ومستوى الطموح لدى طال  

م اختيارهم بطريقة طالبًا وطالبة ت ..1الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، بينما بلغ حجم العينة 

 موجبة   ة  ارتباطي   وقد أسفرت النتائج على وجود عالقة  . عشوائية،استخدمت االستبانة كأداة للدراسة

 .نة المدروسةلدى العي   والوعي الذاتي   ،من التوافق النفسي   بين كل  

 ي  االجتماع إلى الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي  ،(0223)هدفتدراسةبوشاشي.3

وتحقيقًا ألغراض البحث تم االعتماد على  بجامعة مولودي معمري بتيزي وزو، والسلوك العدواني  

طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة  .31المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

ت لوتوص   عشوائية طبقية، اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع المعلومات من الطالب،

لت إلى طة لدى طلبة الجامعة، كما توص  متوس   بنسبة   اجتماعي   نفسي   الدراسة إلى وجود توافق  

 .بين الجنسين االجتماعي   في التوافق النفسي   وجود فروق  
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 ة والتوافق النفسي  إلى معرفة العالقة بين القيم االجتماعي  ،(0223)سعتدراسةالجموعي . 1

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي االرتباطي، وعلى عينة  ،جامعي  لدى الطالب ال االجتماعي  

طالبًا وطالبة من طلبة السنة الثانية والثالثة بمعهد العلوم االجتماعية بجامعة الوادي  1.1بلغت 

 ة لدى الطالب الجامعي  القيم االجتماعي   ل الباحث إلى أن  وقد توص   .تم اختيارهم بطريقة عشوائية

ة ال ترتبط القيم االجتماعي   ، كما أن  كما ترتبط بتوافقه األسري   ،االجتماعي   ي  النفس ترتبط بتوافقه

 . بجنس الطلبة

1  هدفت. زوبير  ة وعالقتها بالتوافق النفسي  إلى معرفة الضغوط المهني  ،(0223)دراسة

ئج الدراسة نتا ، وكان منة للتسيير والتنظيم العقاري  في الوكاالت الوالئي  لدى موظ   االجتماعي  

في الوكاالت لدى موظ   االجتماعي   ة ومستوى التوافق النفسي  بين الضغوط المهني   وجود عالقة  

وفقًا  واالجتماعي   نة الدراسة حول التوافق النفسي  بين استجابات أفراد عي   ة، كما توجد فروق  الوالئي  

 .للجنس

بسمات  لتحصيل األكاديمي  ف على مدى تأثير اإلى التعر  ،(0223)سعتدراسةصالحي . 1

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وأجريت الدراسة على عينة  ،ة والتوافق النفسي  الشخصي  

طالبًا وطالبة من طلبة كلية العلوم االجتماعية التابعة لجامعة الجزائر تم اختيارهم  ..1قومها 

 ختلف باختالف الجنس، حيث إن  ة تسمات الشخصي   أن  إلى الدراسة  وخلصت .بطريقة عشوائية

فلم يكن هناك اختالف يذكر، كما  ،ا باقي السماتأم   ،بات أكثر من الطال  صابي  الطالبات العُ 

كذلك  التحصيل الدراسي   وأن   ،يختلف باختالف الجنس التوافق النفسي   لت النتائج إلى أن  توص  

من جهة  ،لتحصيل األكاديمي  ر على اــسمات الشخصية تؤث   الجنس، كما أن   باختالفيختلف 

بة صابية الطي  ة العُ من جهة سمة االنبساطي   ،ر على التوافق النفسي  ــصابية، وكذلك تؤث  سمة العُ 

 .ر عليهاــفال تؤث   ،أما سمة الصفاوة ،ويقظة الضمير
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:ةراساتاألجنبي الد .ب

الة وفقدان الوظيفة ف إلى تأثير البطإلى التعر  ،(0227)هدفتدراسةجولدسميثوآخرين.2

ة في وسالمته النفسي   ،م في الذاتوقدرته على التحك   ،ةته الذاتي  ر الفرد حول فعالي  على تصو  

ة للفرد كما سعت الدراسة إلى اختبار العالقة بين الخبرة الوظيفي  . ةحدة األمريكي  الواليات المت  

 ،ة  ون إلى أن يصبحوا أكثر انطوائي  الذين يفقدون وظائفهم يميل وخلصت إلى أن  . وانضباطه الذاتي  

البطالة لدى الشباب يرافقها  كما وجدت الدراسة أن  . مع محيطهم مبتعدين عن التفاعل االجتماعي  

.يالزمهم ما داموا عاطلين عن العمل نفسي   خوف  

يرل. 0 ة الديموغرافي  )ة من العوامل الفردي   إلى معرفة أثر كل  ، (7112) هدفتدراسةوينجوا 

شروط خروج القوى )ة والعوامل التنظيمي  ( ة العملمركزي  )ة ة واالجتماعي  والعوامل النفسي  ( ةي  والصح  

فهم مع هذه المرحلة، كما هدفت إلى معرفة ــللمتقاعدين، ومدى تكي   ، على التوافق النفسي  (العاملة

وخرجت الدراسة . قاعدفي مرحلة ما بعد الت ،ة العمل على مستويات النشاط بعد التقاعدأثر مركزي  

 نفسي   ي إلى توافق  ، وارتفاع الدخل والزواج؛ يؤد  ي  ن المستوى الصح  تحس   أن  : هابنتائج أهم  

 بالتوافق النفسي   فهي ليست ذات صلة   ،ة العمل ومستويات النشاط بعد التقاعدا مركزي  أفضل، أم  

 .مع التقاعد

 

:علىالدراساتالسابقةالتعقيب

 :خالص المالحظات اآلتيةالدراسات السابقة يمكن استخالل استعراض من      

صل معظم الدراسات التي أجريت على قلق البطالة ال تت   ترى الباحثة من خالل ما سبق أن  . 1

 مباشر   ال ترتبط بشكل   ،رات أخرىجه إلى متغي  صااًل مباشرًا، بل كانت تت  بموضوع الدراسة ات  

 .بموضوع الدراسة
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بين قلق  ر وسيط  هذه الدراسة المرونة كمتغي   تناولت( 1.11)ق بدراسة المحتسب ــفيما يتعل  . 1

التي هدفت  ،(1.11)فقت مع دراسة اشتية وشاهينــيجين، حيث ات  البطالة وجودة الحياة لدى الخر  

 .ة الذاتإلى معرفة قلق البطالة لدى طلبة السنة األخيرة في جامعة القدس وعالقته بفعالي  

ل البطالة في فلسطين، بينما دراسة رة على معد  ــؤث  تناولت العوامل الم( 1.11)دراسة األسطل . 3

 .ةكانت عن قياس التراجع في سوق العمل الفلسطيني  ( 1..1)سوتنيك 

: ي، وهي على النحو اآلتينيجين الجامعي  هذه الدراسات تناولت البطالة في صفوف الخر  . 1

يع الصغيرة في يجين ودور المشار كانت عن بطالة الخر  ( 1.11)وصيدم  دراسة النمروطي  

يجي الجامعات تناولت البطالة بين صفوف خر  ( 1.11)عالجها، دراسة الزعنون واشتية 

يجين من منظور النوع البطالة بين الخر  كانت عن ( .1.1) ة، دراسة الكفري  الفلسطيني  

 .ةفي األراضي الفلسطيني   االجتماعي  

وكانت بعنوان مشكلة البطالة  ،ابلسفقد أجريت في محافظة ن ،(1.13)ا دراسة الحمادنة أم  . 1

 .بين الشباب في مدينة نابلس

ة للبطالة على ة والنفسي  ثت عن اآلثار االجتماعي  فقد تحد   ،(1.11)ة ق بدراسة عك  ــما يتعل  أم ا . 1

يجين في انكشاف الخر   ، مؤكدًة دور اإلرشاد األكاديمي  يجي الجامعات في المجتمع الفلسطيني  خر  

 . لعلى سوق العم

ة وكانت بعنوان البطالة االجتماعي   ،ةفي قطاع غز   ، فقد أجريت(.1.1)ا دراسة عودات أم  . 1

وانتشار  ،ك األسري  من حيث مساهمتها في التفك   ،ثت عن دور البطالةتحد   ،ةفي قطاع غز  

 .راتوتعاطي المخد   ،الجرائم

 حيث لم أجد أي   ،ع البحثعن موضو  كانت بعيدةً  الدراسات التي تناولت التوافق النفسي  . 1

حيث كانت الدراسات تستهدف  ،وعالقته بالتوافق النفسي   ،قت إلى موضوع قلق البطالةدراسة تطر  
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ف على العالقة لتعر  ى الإهدفت ( 1.13) رات أخرى، فدراسة الجموعي  ــمع متغي   التوافق النفسي  

( 1.13) الب، بينما دراسة الصالحي  لدى الط االجتماعي   ة والتوافق النفسي  بين القيم االجتماعي  

، ة والتوافق النفسي  على سمات الشخصي   ف على مدى تأثير التحصيل األكاديمي  لتعر  ى الإهدفت 

في لدى موظ   االجتماعي   ة وعالقتها بالتوافق النفسي  معرفة الضغوط المهني  ( 1.13)دراسة زوبير 

ة والتوافق ة الذاتي  بيعة العالقة بين الفعالي  الكشف عن ط( 1.11)ة، دراسة دودو الوكاالت الوالئي  

الكشف عن العالقة بين التوافق ( 1.13)رات، دراسة بوشاشي ــء بعض المتغي  في ضو   النفسي  

يرل كانت عن  لوك العدواني  والس   االجتماعي   النفسي   بجامعة مولودي معمري، ودراسة وينج وا 

 .ة على التوافق النفسي  ظيمي  ة والعوامل التنة واالجتماعي  العوامل النفسي  

 .ال توجد دراسات تناولت قلق البطالة وعالقته بالتوافق النفسي  . 4
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الفصلالثالث

الطريقةواإلجراءات

ة الدراسة نت تحديد منهجي  بعت، والتي تضم  يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي ات  

بعت في بناء ة التي ات  طوات واإلجراءات العملي  نة، وعرض الخومجتمع الدراسة والعي   ،بعةالمت  

راتها، واإلشارة إلى أنواع ــط تصميم الدراسة ومتغي  شرح مخط   أدوات الدراسة وخصائصها، ثم  

 . ة المستخدمة في تحليل بيانات الدراسةاالختبارات اإلحصائي  

 

الدراسةةي منهج0.1

ة للحصول على المعلومات الخاص   ؛ ي  االرتباط اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي  

المنهج  ن  إحيث  مة لطبيعة هذه الدراسة؛ءلمناهج ماله أكثر اوذلك ألن   ؛بموضوع الدراسة

هو األمثل لتحقيق أهداف هذه الدراسة، كونه المنهج الذي يقوم بدراسة  االرتباطي   الوصفي  

ن  ألدبي  من خالل المعلومات وا ،وصفًا دقيقاً  هاووصف هاوفهمالظاهرة  هذا المنهج ال  ات السابقة، وا 

رات الدراسة ــما يقوم بالربط وتحليل العالقة ما بين متغي  إن   ،يعتمد فقط على جمع المعلومات

.(1992، وملكاوي ةعود)الوصول إليها من خالل الدراسة  للوصول إلى االستنتاجات المرجو  

نتهامجتمعالدراسةوعي 7.1

:مجتمعالدراسة-أوالً

 ،(15073)والبالغ عددهم  ،المفتوحة القدس جامعة ن مجتمع الدراسة من جميع طلبةتكو  

 .(0303/ 0301) الجامعيقسم القبول والتسجيل في جامعة القدس المفتوحة للعام ة حسب إحصائي  

:نةالدراسةعي -ثانياً
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 :نة الدراسة، فقد اختيرت كاآلتيا عي  أم  

طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة ( 53)مــن  نــة  مكو   ة  اســتطالعي   نــة  اختيــرت عي   :ةنــة االســتطالعي  العي   - أوالً 

ــ ؛جامعــة القــدس المفتوحــة ة أدوات الدراســة واســتخدامها لحســاب د مــن صــالحي  وذلــك بغــرض التأك 

 .الصدق والثبات

ت إذ اختيــر  ؛ةالعنقودي ــة العشــوائي   نــة الدراســة بالطريقــةاختيــرت عي  : ةنــة الدراســة األصــلي  عي   - ثانيــاً 

نة تمثيلها وقد ُروعي في اختيار العي  ة، فرع غز  و فرع نابلس، و فرع رام اهلل والبيرة، : ثالثة فروع وهي

بشماني إذ يشير ، ماسون روبرتنة بناًء على معادلة د حجم العي  وقد حد  للفروع المختارة،   الطبقي  

ــإلــى  (0313) ــه يجــب تحديــد حجــم العي  أن  كمــا فــي ، ة  إحصــائي   ة  نــة مــن المجتمــع عــن طريــق معادل

 :المعادلة اآلتية 

 

  
 

ماسونلتحديدرتمعادلةروب
 نةحجمالعي 

 
 

  
 

M 

 
 حجم المجتمع

   
S 

( 3.35)معامل الخطأ  أي قسمة  ،(3.65)ة المقابلة لمستوى الداللة قسمة الدرجة المعياري  
 (1.64)على الدرجة 

P 
 3.53ة وهي ي  نسبة توافر الخاص  

   
Q   3.53ة وهي ي  ية للخاص  ــالنسبة المتبق 

 والجــدول. طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة مــن طالبــًا وطالبــةً ( 011)نــة وقــد بلــغ حجــم العي           

  : ةغرافي  و رات الديمــالمتغي   حسب نة الدراسةن توزيع عي  يبي   (1.0)

 :ةغرافي وراتالديمــالمتغي نةالدراسةحسبــععي حتوز يوض (:2.3)الجدول

%النسبةالعددالفئاترــالمتغي 

الجنس
 43.8 167 ذكر                            

 56.2 214 أنثى
 100.0 381المجموع
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ةي ــالكل 

 11.0 42 ة        ة واألسري  التنمية االجتماعي  
 27.6 105 العلوم التربوية

 46.2 176 ة   صادي  ة واالقتالعلوم اإلداري  
 15.2 58 ةالتكنولوجيا والعلوم التطبيقي  

 100.0 381المجموع

المستوىالدراسي 

 16.0 61 سنة أولى
 23.9 91 سنة ثانية
 25.5 97 سنة ثالثة
 34.6 132 سنة رابعة
 100.0 381المجموع

الفرعالجامعي

 16.8 64 ةز  ــفرع غ
 38.8 148 فرع رام اهلل والبيرة

 44.4 169 فرع نابلس
 100.0 381المجموع

 

  أدواتالدراسة1.1

قلق مقياس  :ماهالباحثة على مقياسين لجمع البيانات، لتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت 

 : يكما يأت التوافق النفسي   مقياسو  ،البطالة

قلقالبطالةمقياس:الًأو 

عداد ، من إقلق البطالةة، استخدم مقياس الحالي  من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة 

 نتكو   وقد .المقياس من أكثر مقاييس قلق البطالة استخداماً  إذ يعد  ، (0331)ال وبخيت الجم  

 الجوانبو ص، قلق التخص  و القلق،  :أبعاد، وهي ثالثة على عةً موز   فقرةً ( 03)من  المقياس

 .ةوالبدني   ةالجسمي  
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قلقالبطالةةلمقياسمتري الخصائصالسيكو1.3.3 

:صدقالمقاييس

 :بعت اإلجراءات اآلتيةــق من صدق  مقاييس الدراسة ات  ــللتحق   

 :ينوعان من الصدق كما يأت مَ خد  ـاستُ  

(Face validity)الصدقالظاهري (أ

 فقد، قلق البطالةمين لمقياس ف بصدق المحك  رَ ــعأو ما يُ  ،ق من الصدق الظاهري  ــللتحق  

ن يحملون درجة الدكتوراه ــمم   ،صينمن المتخص   ة على مجموعة  لي  المقياس بصورته األو   َض ــر  عُ 

في  ح  ، كما هو موض  محك ماً ( 11)، وعلم النفس، وقد بلغ عددهم والتربوي   في اإلرشاد النفسي  

فاق ــار االت  عتمد معي؛ إذ افقرةً ( 03)ة من لي  ل المقياس في صورته األو  ــ، وقد تشك  (ب)ملحق ال

، أجريت التعديالت وآرائهم مينوبناًء على مالحظات المحك  . أدنى لقبول الفقرة كحد  ( 13%)

مين، فقد عدلت صياغة بعض الفقرات، كما هو مبين المقترحة، واستنادًا إلى مالحظات المحك  

 (.ت)في الملحق 

 (Construct Validity) صدق البناء ( ب

نة ــدق للمقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء، على عي  ق من الصــمن أجل التحق  

نة الدراسة ، ومن خارج عي  طلبة جامعة القدس المفتوحة من( .1)نة من ة مكو  استطالعي  

الستخراج قيم معامالت  (Pearson Correlation)دم معامل ارتباط بيرسون المستهدفة، واستخــ

 ة لمقياسي  ه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكل  ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلي

 ن  ة للمقياس، كما هو مبي  ـي ـ مع الدرجة الكل   مجال   ، كذلك قيم معامالت ارتباط كل  (قلق البطالة)

 (:1.3)في الجدول 
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ممعامالتوقي،بالمجالالذيتنتميإليهقلقالبطالةمقياسفقراتحقيممعامالتارتباطيوض (0.0)جدول
ةللمقياسي ـمعالدرجةالكل مجال كذلكقيممعامالتارتباطكل ،ةللمقياسي ـارتباطالفقراتمعالدرجةالكل 

(52=ن)

قرة
الف



االرتباط
معالمجال

االرتباطمع
قرةةي الدرجةالكل 

الف


االرتباطمع
المجال

االرتباطمع
قرةةي الدرجةالكل 

الف


االرتباطمع
المجال

االرتباطمع
ةي الدرجةالكل 

ةوالبدني ةالجسمي الجوانبصالتخص قلقالقلق
1 .84** .76** 10 .27 .13 00 .84** .70** 

0 .83** .73** 13 .60** .59** 03 .74** .61** 

0 .75** .71** 15 .81** .88** 05 .22 .32* 

3 .80** .77** 14 .67** .76** 04 .66** .60** 

5 .74** .77** 17 .37** .27 07 .50** .48** 

4 .84** .79** 11 .44** .30* 01 .57** .51** 

7 .87** .81** 16 .65** .50** 06 .74** .53** 

1 .90** .77** 03 .63** .57** 03 .81** .60** 

6 .87** .76** 01 .68** .75** -  - -

13 .75** .73** 00 .50** .31* -  - -

11 .56** .42** -  - --  - -

10 .50** .33* -  - --  - -

**.80للبعدةي كل الدرجةال**.90للبعدةي كل الدرجةال**.91للبعدةي كل الدرجةال
(p < .01 **)عندمستوىالداللةاًإحصائي دال **(p < .05 *)عندمستوىالداللةاًإحصائي دال *

، (05 ،17 ،10)معامل ارتباط الفقرات  أن  ( 0.0)يالحظ من البيانات الواردة في الجدول 

فقد  ،ا باقي الفقرات، وتحتاج إلى حذف، أم  اً حصائي  ة إ  دال  غير و  ،مقبولة  غير  ة  ذات درج تكان

 ,Garciaًا؛ إذ ذكر جارسيا إحصائي   ة  ودال   مقبولة   ذات درجات   وكانت، (.63-.03)بين ما تراوحت 

يم التي تقع ضمن المدى ، والقضعيفةً  تعد  ( .03)عن  التي تقل   ،قيمة معامل االرتباط أن   ((2011

لذلك حذفت  ؛ةً قوي   تعد  ( .73) ، والقيمة التي تزيد علىطةً متوس   تعد  ( .73أقل أو يساوي  -.03)

 .فقرةً ( 07)وأصبح عدد فقرات المقياس  ، (05 ،17 ،10) :الفقرات

 :قلقالبطالةثباتمقياس

من  نة  مكو   ة  استطالعي   نة  عي  عت أداة الدراسة على وز  ،قلق البطالةد من ثبات مقياس للتأك  

ق من ــوبهدف التحق  .نة الدراسة المستهدفةومن خارج عي   ،طلبة جامعة القدس المفتوحة من( 53)

 (Cronbach's Alpha)للمقياس وأبعاده، فقد استخدم معامل كرونباخ ألفا  ساق الداخلي  ثبات االت  

 :ح ذلكيوض   (0.0)والجدول ، فقرةً  (07)ة، بعد قياس الصدق نة االستطالعي  على بيانات العي  
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ألفاكرونباخبطريقةقلقالبطالةمقياسثباتمعامالت:(0.0)جدول
كرونباخألفاعددالفقراتالب عد
 .60 10القلق

 .76 1صالتخص قلق

 .10 7ةوالبدني ةالجسمي الجوانب

 .63 72ةي ـالدرجةالكل 

 

قلق الت مقياس المج ألفا كرونباخ ثبات معاملمعامالت قيم  أن  ( 0.0)ضح من الجدول يت  

بلغ  ،ةـي ـ درجة الكل  لل ألفا كرونباخ معامل ثبات كما يالحظ أن   ،(.60-.76)تراوحت ما بين  البطالة

 .ةنة األصلي  للتطبيق على العي   وتجعل من األداة قابلةً  ،هذه القيم مرتفعةً  وتعد  ، (.63)

ي النفسالتوافق مقياس:ثانياً

الع الباحثة على الدراسات السابقة، بعد اط  ة، و ة من الدراسة الحالي  لتحقيق الغاية المرجو  

 داعدإمن  النفسي   التوافق بمقياس استعانت، فقد النفسي   التوافقبمن المقاييس ذات العالقة  وعدد  

 .فقرةً ( 32)إذ بلغ عدد فقراته ، (0330)شقير 

النفسي افقالتوةلمقياسالخصائصالسيكومتري  7.1.1

 :صدقالمقياس

 :ينوعان من الصدق، كما يأت مَ خد  استُ 

 (Face validity)الصدقالظاهري (أ

، النفسي   التوافقمين لمقياس ف بصدق المحك  رَ ــع  أو ما يُ  ،ق من الصدق الظاهري  ــللتحق  

جة الدكتوراه ن يحملون در ـصين مم  من المتخص   ة على مجموعة  لي  المقياس بصورته األو   َض ر  ــعُ 

في  ح  ، كما هو موض  محك ـماً ( 11)، وعلم النفس، وقد بلغ عددهم والتربوي   في اإلرشاد النفسي  

فاق ــعتمد معيار االت  ؛ إذ افقرةً ( 00)ة من لي  ل المقياس في صورته األو  ـ، وقد تشك  (ب)ملحق ال
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أجريت التعديالت  ئهم،وآرا مينأدنى لقبول الفقرة، وبناًء على مالحظات المحك   كحد  ( 13%)

 ن  ــبعض الفقرات، كما هو مبي  صياغة ت لَ فقد ُعد   ،مينالمقترحة، واستنادًا إلى مالحظات المحك  

 (.ت)في الملحق 

Construct Validity) )صدقالبناء(ب
 نة  مكو   ة  استطالعي   نة  ق من الصدق للمقياس، استخدم صدق البناء على عي  ــمن أجل التحق  

دم معامل نة الدراسة المستهدفة، واستخ، ومن خارج عي  طلبة جامعة القدس المفتوحة من( 53)من 

الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الذي  (Pearson Correlation)ارتباط بيرسون 

، كذلك قيم (النفسي   التوافق)ة لمقياس ي  تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكل  

 (:3.0)في الجدول  ن  ــة للمقياس، كما هو مبي  ي  مع الدرجة الكل   مجال   عامالت ارتباط كل  م

بالمجالالذيتنتميإليه،وقيمالتوافقالنفسي مقياسحقيممعامالتارتباطفقراتيوض (3.0)جدول
ةي معالدرجةالكل مجال ةللمقياس،كذلكقيممعامالتارتباطكل ي معامالتارتباطالفقراتمعالدرجةالكل 

(01=ن)للمقياس

قرة
الف



االرتباط
معالمجال

االرتباطمع
قرةةي الدرجةالكل 
الف



االرتباطمع
المجال

االرتباطمع
قرةةي الدرجةالكل 

الف


االرتباطمع
المجال

االرتباطمع
ةي الدرجةالكل 

األسري وافقالتاالجتماعي التوافقاالنفعالي -الشخصي التوافق
1 .57** .57** 13 .53** .46** 04 .78** .57** 

0 .56** .54** 15 .69** .67** 07 .82** .62** 

0 .61** .63** 14 .78** .70** 01 .75** .65** 

3 .42** .48** 17 .50** .22 06 .53** .49** 

5 .67** .62** 11 .39** .38** 03 .74** .56** 

4 .49** .55** 16 .41** .41** 01 .68** .56** 

7 .54** .57** 03 .52** .35** 00 .79** .55** 

1 .37** .38** 01 .52** .32* -  - -

6 .72** .53** 00 .46** .49** -  - -

13 .58** .43** 00 .58** .52** -  - -

11 .51** .36** 03 .27 .33* -  - -

10 .66** .58** 05 .25 .34* -  - -

10 .43** .37** -  - --  - -

**.80للبعدةي كل الدرجةال**.87للبعدةي كل الدرجةال**.89للبعدةي كل الدرجةال
 (p < .01 **)عندمستوىالداللةإحصائيا دال **(p < .05 *)عندمستوىالداللةاًإحصائي دال *
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، (05 ،03 ،17)معامل ارتباط الفقرات  أن  ( 3.0)يالحظ من البيانات الواردة في الجدول 

فقد  ،ا باقي الفقرات، وتحتاج إلى حذف، أم  اً حصائي  ة إ  دال  غير و  ،مقبولة  غير  ة  ذات درج تكان

ًا؛ إذ ذكر جارسيا ة إحصائي  ودال   ،مقبولة   ذات درجات   وكانت، (.10-.00)بين ما تراوحت 

Garcia, 2011))   م التي تقع ، والقيضعيفةً  تعد  ( .03)عن  قيمة معامل االرتباط التي تقل   أن

 ؛ةً قوي   تعد   (.73) طة، والقيمة التي تزيد علىمتوس   تعد  ( .73أقل أو يساوي  -.03)ضمن المدى 

 .فقرةً ( 06)وأصبح عدد فقرات المقياس ، (05 ،03 ،17): الفقراتلذلك حذفت 

:النفسي التوافقثباتمقياس

 نة  مكو   ة  استطالعي   نة  على عي   عت أداة الدراسةوز  ،النفسي   التوافقد من ثبات مقياس للتأك  

ق ــوبهدف التحق  .نة الدراسة المستهدفةومن خارج عي   ،طلبة جامعة القدس المفتوحة من( 53)من 

 Cronbach's)للمقياس وأبعاده، فقد استخدم معامل كرونباخ ألفا  ساق الداخلي  ـمن ثبات االت  

Alpha)   ح يوض   (5.0)والجدول ، فقرةً  (06)لصدق ة، بعد قياس انة االستطالعي  على بيانات العي

 :ذلك

ألفاكرونباخبطريقةالتوافقالنفسي مقياسثباتمعامالت:(5.0)جدول
كرونباخألفاعددالفقراتالب عد

 .76  10االنفعالي–الشخصي التوافق

 .74  6االجتماعي التوافق

 .11  7األسري التوافق

 .16  72الدرجةالكل ـي ـة

 

الت مقياس المج ألفا كرونباخ ثبات معاملقيم معامالت  أن  ( 5.0)ضح من الجدول ـيت  

درجة لل ألفا كرونباخ معامل ثبات كما يالحظ أن   ،(.11-.74)تراوحت ما بين  التوافق النفسي  

 .ةاألصلي   نةللتطبيق على العي   وتجعل من األداة قابلةً  ،هذه القيم مرتفعةً  وتعد  ، (.16)ة بلغ ـي ـ الكل  
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:مقياسيالدراسةتصحيح

ة بعد قياس الصدق من في صورته النهائي   قلق البطالة ن مقياس تكو  : قلقالبطالةمقياس: الًأو 

 لقلق جاه اإليجابي  ــلت جميع الفقرات االت  ــ، وقد مث  (ث)ملحق الح في كما هو موض   ،فقرةً ( 07)

 .البطالة

، فقرةا  (06)ة من في صورته النهائي   التوافق النفسي  ن مقياس تكو   :النفسي التوافقمقياس:ثانياً

جاه لت جميع الفقرات االت  ــ، وقد مث  (ث)ملحق الح في كما هو موض   ،عة على ثالثة أبعاد  موز  

عند  األوزانإذ عكست  ؛(01، 10، 11 ،13 ،6: )باستثناء الفقرات ،النفسي   لتوافقل اإليجابي  

 .جاه السلبي  باالت  وذلك لصياغتها  ها،حتصحي

، خماسي  ال( Likert)ج ليكرت إجاباته عن طريق تدر   من المستجيب تقديرُ  قد ُطلبو 

( 0) محايد، درجات  ( 3) موافق، درجات  ( 5) ةبشد   موافق:يوأعطيت األوزان للفقرات كما يأت

 . درجة واحدة (1) ةبشد   معارض، درجتان (0) معارض، درجات  

 النفسي   التوافقو  ،قلق البطالة شيوعة، ولتحديد مستوى ات الحسابي  طولغايات تفسير المتوس  

وتصنيف  ،درجات  ( 5-1)لت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من نة الدراسة، حو  لدى عي  

،، ومتوس  مرتفع  : المستوى إلى ثالثة مستويات  :وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية ؛ومنخفض   ط 

 =  طول الفئة        
 (جلتدر  ل)األدنى  الحد   -األعلى  حد  ال       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 : على النحو اآلتي تنوبناًء على ذلك، فإن  مستويات اإلجابة على المقياس تكو  

النفسي التوافقوقلقالبطالةشيوعحدرجاتاحتسابمستوىيوض (:6.1)جدول
فأقل7.11منخفض مستوىً
 3.67- 7.12ط متوس ىًمستو

5-1.68مرتفع مستوىً
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راتهاــتصميمالدراسةومتغي 2.1

 :ة والتابعة اآلتيةـرات المستقل  ــاشتملت الدراسة على المتغي        

:ةـالمستقل راتــالمتغي  -أ

 (.أنثى - 0ذكر ،   - 1: )ماه ،وله مستويان: الجنس .1

 العلوم -0 ، ةواألسري   ةاالجتماعي   التنمية - 1: )هي ،مستويات   أربعةوله : ةـي ـ الكل   .0

 (.ةالتطبيقي   والعلوم التكنولوجيا -3، ةواالقتصادي   ةاإلداري   العلوم -0، ةالتربوي  

 سنة -0، ثانية سنة -0، سنة أولى -1: )هي ،مستويات   أربعةوله : الدراسي   المستوى .0

 (.سنة رابعة -3، ثالثة

 -0، رام اهلل والبيرة فرع -0،  ةغز   فرع -1: )هي ،ستوياتثالثة موله : الفرع الجامعي   .3

 (.نابلس فرع

 :رالتابعــالمتغي -ب

 .الدراسة نةعي   لدى قلق البطالة تقيس التي ةالفرعي   ة والمجاالتي  الدرجة الكل   ( أ

 .الدراسة نةعي   لدى التوافق النفسي   تقيس التي ةالفرعي   والمجاالت ةي  الكل   الدرجة ( ب

 

تنفيذالدراسةإجراءات0.1

 :الدراسة وفق الخطوات اآلتية ذتُنــفِّــ

ة، الرسائل الجامعي  و التقارير، و المقاالت، و من العديد من المصادر كالكتب،  المعلومات جمع .1

 .للدراسة وذلك من أجل وضع اإلطار النظري   ؛وغيرها

 .جامعة القدس المفتوحةة بعدد طلبة الحصول على إحصائي   .0

 .نة الدراسةتحديد عي   ، ومن ثم  دراسةتحديد مجتمع ال .0
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 .في هذا المجال الدراسة من خالل مراجعة األدب التربوي   واتتطوير أد .3

 . الدراسة أدواتتحكيم  .5

ة، إذ شــملت نــة الدراســة األساســي  ومــن خــارج عي   ،ةنــة اســتطالعي  الدراســة علــى عي  أدوات تطبيــق  .4

 الدراسـة أدواتد مـن دالالت صـدق ك ـوذلـك بهـدف التأ ؛طلبة جامعة القـدس المفتوحـة من( 53)

 .هاوثبات

 صدق   بكل   هاة، والطلب منهم اإلجابة على فقراتنة األصلي  الدراسة على العي   أدواتتطبيق  .7

 . ألغراض البحث العلمي  تهم لن تستخدم إال  اإجاب ، وذلك بعد إعالمهم بأن  ة  وموضوعي  

( SPSS, 26) ةاإلحصائي   الرزم امجنإدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدم بر  .1

جراء التحليل اإلحصائي    .المناسب لتحليل البيانات، وا 

الخروج و  ،والدراسات السابقة ،ء األدب النظري  مناقشة النتائج التي أسفر عنها التحليل في ضو   .6

 .ةالتوصيات والمقترحات البحثي   من مجموعة  ب

ةاإلحصائي المعالجات16.

ة برنامج الرزم اإلحصائي  قامت الباحثة باستخدام  ،وبعد جمعهاات من أجل معالجة البيان

 : اآلتيةة وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائي   ،( ,26SPSS)ة للعلوم االجتماعي  

 .ةوالنسب المئوي   ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس   .1

 .لفحص الثبات  (Cronbach's Alpha)معامل كرونباخ ألفا  .0

ــــمستقل  لمجمـــوعتين ( ت) اختبـــار .0  اتلفحـــص الفرضـــي   ،(Independent Samples t-test) تينـ

 .قة بالجنســالمتعل  

، قةــات المتعل  لفحص الفرضي   ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي   تحليل اختبار .3

 .الفرع الجامعي  و ، المستوى الدراسي  و ة، ـي  ــبالكل  
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  (.LSD) دال   فرق   باستخدام اختبار أقل  ة المقارنات البعدي   .5

 التوافقو  قلق البطالةلمعرفة العالقة بين  ،(Pearson Correlation)بيرسون  معامل ارتباط .4

 .، كذلك لفحص صدق أداتي الدارسةالنفسي  
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 الفصلالرابع
عرضنتائجالدراسة

سئلتها ء أفي ضو   ،لت إليها الدراسةيتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توص  

 : يفي العرض، وهي كما يأت دة  محد   ة  مت وفقًا لمنهجي  ظِّ حت، وقد نُ ر  وفرضياتها التي طُ 

 

قةبأسئلةالدراسةــالنتائجالمتعل -0.2

المتعل 2.2.4 األو ــالنتائج بالسؤال لقة القدسجامعةطلبةلدىالبطالةقلقمستوىما:

؟المفتوحة

ة والنسب واالنحرافات المعياري  ة طات الحسابي  بت المتوس  ل ُحس  لإلجابة عن السؤال األو  

 : ح ذلكيوض  ( 1.3)، والجدول المفتوحة القدس جامعة طلبة لدىقلق البطالة لمقياس ة المئوي  

مقياسأبعادمنب عد لكل ةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:0.2)جدول
اـًتنازلي بةًمرت علىالمقياسككل وقلقالبطالة

رقمالرتبة
دب عــال

االنحرافطالحسابي المتوس دب عــال
المعياري 

النسبة
ةالمئوي 

المستوى

عملالالحصولعلىقلق 1 1 مرتفع 78.0 0.623 3.90 
صقلقالتخص  0 0  طمتوس  60.0 0.664 3.00 
ةةالبدني الجوانبالجسمي  0 0  طمتوس  53.4 0.829 2.67 

طمتوس  66.2 0.598 3.31البطالةقلقةي لدرجةالكل ا  
 

قلق  نة الدراسة على مقياسلتقديرات عي   ط الحسابي  المتوس   أن  ( 1.3)ضح من الجدول يت  

ة طات الحسابي  ا المتوس  ، أم  ط  متوس   وبتقدير  ( 66.2) ة  مئوي   وبنسبة  ( 3.31)بلغ  ككل  البطالة 

، (2.67-3.90)فتراوحت ما بين  ،قلق البطالةمقياس  أبعادن نة الدراسة عإلجابات أفراد عي  

( 78.0) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.90)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" القلق" دــعبُ وجاء 
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 ط حسابي  في المرتبة األخيرة، بمتوس  " ةالبدني   ةالجسمي   الجوانب"ُبـعــد ، بينما جاء مرتفع   وبتقدير  

 .ط  متوس   وبتقدير  ( 53.4) ،ة  مئوي   وبنسبة   ،(2.67)بلغ 

لتقديرات أفراد  ةالمئوي   والنسب ،ةالمعياري   واالنحرافات ،ةالحسابي   طاتالمتوس  ت بَ وقد ُحس  

، وعلى النحو على حدة   ُبعد   كل   البطالة قلقمقياس  أبعادمن  د  ــعبُ  نة الدراسة على فقرات كل  ـعي  

 : اآلتي

قلقالحصولعلىالعملدب عـ (2

بةًــمرت القلقدب عــلفقراتةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:0.4)جدول
ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـتنازلي 

رقمالرتبة
الفقرة

طالمتوس الفقرات
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

النسبة
ةـالمئوي 

المستوى

 في المناسب شخصال وضع عدم من بالقلق أشعر 11 1
 المناسب المكان

 مرتفع 87.2 0.760 4.36

 مرتفع 85.6 0.708 4.28 التوظيف في ةبالمحسوبي   األخذ من بالقلق أشعر 12 1

 فرصة عن الباحثين العاطلين لمشاهدة بالقلق أشعر 2 3
 عمل  

 مرتفع 85.2 0.717 4.26

 بعد عمل   فرصة على الحصول من نـأتمك   أال   أخشى 1 1
 جيتخر  

 مرتفع 81.4 0.917 4.07

 مرتفع 80.6 0.796 4.03 العمل عن العاطلين أحوال من أراه لما بالقلق أشعر 9 1

 مرتفع 79.6 0.875 3.98 عمل   فرص وجود لعدم بالقلق أشعر 7 1

 مرتفع 79.2 1.007 3.96 العمل عن العاطلين قائمة إلى أنضم   أن يقلقني 8 1

 مجال في مناسبة   مل  ع فرصة إيجاد عدم أخشى 6 1
 صيتخص  

 مرتفع 77.0 0.995 3.85

مرتفع 76.6 0.960 3.83 عمل   فرصة على التنافس في بالقلق شعور   ينتابني 10 4
 عمل   فرصة إيجاد في صعوبة   تواجهني أن عـأتوق   4 .1

 مناسبة  
مرتفع 74.6 0.991 3.73

طمتوس  67.6 1.128 3.38 جالتخر   بعد صعبةً  ستكون الظروف أن   أعتقد 3 11
طمتوس  60.6 1.308 3.03 جيتخر   بعد أسرتي على عالةً  أبقى أن أخشى 5 11

مرتفع 78.0 0.623 3.90قلقالحصولعلىالعملددرجةب عــ
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 دُبعــنة الدراسة عن ة إلجابات أفراد عي  طات الحسابي  المتوس   أن  ( 0.3)ضح من الجدول ــيت  

 الشخص وضع عدم من بالقلق أشعر"ت فقرة ، وجاء(3.03 -4.36)تراوحت ما بين  ،القلق

 ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.36)قدره  حسابي   ط  المرتبة األولى بمتوس  في " المناسب المكان في المناسب

في " جير  تخ بعد أسرتي على عالةً  أبقى أن أخشى"، بينما جاءت فقرة مرتفع   وبتقدير  ( 87.2)

وقد بلغ . ط  متوس   وبتقدير  ( 60.6) ة  مئوي   وبنسبة  ( 3.03)بلغ  حسابي   ط  المرتبة األخيرة، بمتوس  

 .مرتفع   وبتقدير  ( 78.0) ة  مئوي   وبنسبة   ،(0.63) القلق دُبعل ط الحسابي  المتوس  

 صقلقالتخص  (0
صقلقالتخص دــعب لفقراتةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:3.4)جدول

ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـنازلي تبةًــمرت 
طالمتوس الفقراترقمالفقرةالرتبة

الحسابي 
االنحراف
المعياري 

النسبة
ةــالمئوي 

المستوى

 مرتفع 75.6 0.915 3.78 وظيفة   عن البحث مشكلة مواجهة من أقلق 15 1
 طمتوس  70.6 1.030 3.53 جيتخر   بعد وظيفة   عن البحث في أعاني سوف 14 1
 وفرصة العمل مفتاح ستكون شهادتي أن   من أقلق 16 3

 التوظيف
 طمتوس   66.4 0.982 3.32

 طمتوس   64.2 1.083 3.21 عمل   فرص عن الحديث سماعي عند أقلق 19 1

 طمتوس   59.8 1.162 2.99 صيتخص   غير في للعمل اضطر   سوف نيــأن   عأتوق   18 1

 طمتوس   59.2 1.137 2.96 جيتخر   بعد االحتماالت أسوأ عأتوق   13 1

 منخفض 46.2 1.138 2.31 ةالجامعي   دراستي جدوى بعدم أشعر 17 1

منخفض 38.4 0.870 1.92 صيتخص   مجال في بالعمل أرغب ال 20 1
 طمتوس  60.0 0.664 3.00صدقلقالتخص درجةب عـ

 
 دـعبُ نة الدراسة عن عي  ة إلجابات أفراد طات الحسابي  المتوس   أن  ( 0.3)ضح من الجدول ــيت  

 البحث مشكلة مواجهة من أقلق"، وجاءت فقرة (3.78-1.92)تراوحت ما بين  صقلق التخص  

 وبتقدير   ،(75.6) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.78)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" وظيفة   عن

 ط  مرتبة األخيرة، بمتوس  في ال" صيتخص   مجال في بالعمل أرغب ال"، بينما جاءت فقرة مرتفع  
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 دُبعــل ط الحسابي  وقد بلغ المتوس  . منخفض   وبتقدير   ،(38.4) ة  مئوي   وبنسبة   ،(1.92)بلغ  حسابي  

 .ط  متوس   وبتقدير   ،(60.0) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.00) صالتخص   قلق

 ةوالبدني ةالجسمي الجوانب دـعب  (3
الجوانبدــعب لفقراتةالمئوي والنسبةالمعياري نحرافاتواالةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:2.2)جدول

ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـتنازلي بةًــمرت ةوالبدني ةالجسمي 
طالمتوس الفقراترقمالفقرةالرتبة

الحسابي 
االنحراف
المعياري 

النسبة
ةـالمئوي 

المستوى

 طمتوس  60.8 1.186 3.04 التوظيف مقابالت إجراء مشهد لتــتخي   ماكل   أقلق 25 1
 في تركيزي يقل   البطالة شبح في أفكر عندما 21 1

 دراستي
 طمتوس  57.0 1.216 2.85

 أشعر الشاغرة الوظائف شروط تقرأ   ماكل   23 3
 داعبالص  

 طمتوس   56.8 1.148 2.84

 مستقبلي رتتذك   ماكل   معدتي، في بمتاعبَ  أشعر 27 1
 الغامض الوظيفي  

 طمتوس   51.8 1.210 2.59

 مستقبلي في رتفك   ماكل   تنخفض للطعام تيــشهي   26 1
 الوظيفي  

 طمتوس   51.0 1.183 2.55

 نوبات أصابتني البطالة شبح في رتفك   ماكل   22 1
 .الدوار

 طمتوس   48.2 1.089 2.41

 بهتتطل   امم   أدنى ةالجسدي   إمكاناتي بأن   أشعر 24 1
 العمل ظروف

طمتوس  47.6 1.068 2.38

 طمتوس  53.4 0.829 2.67ةوالبدني ةالجسمي الجوانبدعــدرجةب 
 

 دُبعــنة الدراسة عن ة إلجابات أفراد عي  طات الحسابي  المتوس   أن  ( 3.3)ضح من الجدول ـيت  

 مشهد لتـتخي   ماكل   أقلق"، وجاءت فقرة (3.04-2.38)تراوحت ما بين  ةوالبدني   ةالجسمي   الجوانب

 ة  مئوي   وبنسبة   ،(0.33)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" التوظيف قابالتم إجراء

 بهتطل  ت امم   أدنى الجسدية إمكاناتي بأن   أشعر"، بينما جاءت فقرة ط  متوس   وبتقدير   ،(60.8)

 ،(47.6) ة  مئوي   وبنسبة   ،(2.38)بلغ  حسابي   ط  في المرتبة األخيرة، بمتوس  " العمل ظروف
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 وبنسبة   ،(2.67) ةوالبدني   ةالجسمي   الجوانب دب عــل ط الحسابي  وقد بلغ المتوس  . ط  متوس   بتقدير  و 

 .ط  متوس   وبتقدير   ،(53.4) ة  مئوي  

القدسجامعةطلبةلدىالنفسي التوافقمستوىما :الثانيالسؤالقةبـالمتعل النتائج7.0.2

 ؟المفتوحة

 والنسب ةالمعياري   واالنحرافات ةالحسابي   طاتالمتوس  ت بَ لإلجابة عن السؤال الثاني ُحس  

 :ح ذلكيوض  ( 5.3)والجدول  ،المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى النفسي   التوافقلمقياس  ةالمئوي  

مقياسأبعادمند ب عـلكل ةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:5.4)جدول
ًاـتنازلي بةًـمرت وعلىالمقياسككل نفسي الالتوافق

رقمالرتبة
دب عــال

طالمتوس دالب عــ
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

النسبة
ةالمئوي 

المستوى

األسري التوافق 0 1 مرتفع 86.6 0.561 4.33 
 مرتفع 81.8 0.487 4.09 التوافقاالجتماعي  0 0
لي االنفعا–التوافقالشخصي  1 0  مرتفع  77.4 0.463 3.87 

 مرتفع  80.1 0.394 4.05النفسي لتوافقةلي الدرجةالكل 

 

نة الدراسة على مقياس لتقديرات عي   ط الحسابي  المتوس   أن  ( 5.3)ضح من الجدول يت  

طات ا المتوس  ، أم  مرتفع   وبتقدير   ،(11.3) ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.05)بلغ  ككل   التوافق النفسي  

-4.33)تراوحت ما بين ف ،التوافق النفسي  مقياس  أبعادنة الدراسة عن ة إلجابات أفراد عي  سابي  الح

 ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.33)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" األسري   التوافق"، وجاء (3.87

 ط  رتبة األخيرة، بمتوس  في الم" االنفعالي   - الشخصي   التوافق"، بينما جاء مرتفع   وبتقدير   ،(86.6)

 .مرتفع   وبتقدير   ،(77.4) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.87)بلغ  حسابي  

لتقديرات أفراد  ةالمئوي   والنسب ةالمعياري   واالنحرافات ةالحسابي   طاتالمتوس  ت بَ وقد ُحس  

على النحو ، على حدة   د  ُبعـ كل   النفسي   التوافق مقياس أبعادمن  د  ُبعـ نة الدراسة على فقرات كل  عي  

 :اآلتي
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 سري األالتوافق (2

التوافقاألسري دـعب لفقراتةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:6.2)جدول
ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـتنازلي بةًـمرت 

طالمتوس الفقراترقمالفقرةالرتبة
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

النسبة
ةـالمئوي 

المستوى

 مرتفع 89.8 0.687 4.49 األسرة لهذه أنتمي ينأن   اآلخرين أمام أفتخر 27 1
 مرتفع 89.6 0.690 4.48 أسرتي مع متعاون   شخص   أنا 23 1

 مرتفع 88.8 1.036 4.44 أسرتي غير أسرة   لي تكون أن ىأتمن   28 3

 مرتفع 87.6 0.777 4.38 أسرتي مع وأنا حياتي في بالسعادة أشعر 24 1

 مرتفع 87.4 0.773 4.37 وصادقة   وثيقة   أسرتي أفراد مع عالقتي أن  ب أشعر 29 1

 مرتفع 84.0 0.843 4.20 به تأخذ أن مكنُ يو  رأيي أسرتي تحترم 25 1

 مرتفع 78.2 1.025 3.91 االقتصادية أسرتي ظروف عن راض   أنا 26 1

رتفعم 86.6 0.561 4.33األسري التوافقدب عــ


 دــعبُ نة الدراسة عن طات الحسابية إلجابات أفراد عي  المتوس   أن  ( 4.3)ضح من الجدول ـيت  

 أنتمي ينأن   اآلخرين أمام أفتخر"، وجاءت فقرة (_3.91 4.49)تراوحت ما بين  األسري   التوافق

 وبتقدير  ، (89.8) ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.49)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" األسرة لهذه

 ط  في المرتبة األخيرة، بمتوس  " االقتصادية أسرتي ظروف عن راض   أنا"، بينما جاءت فقرة مرتفع  

 دُبعـل ط الحسابي  وقد بلغ المتوس  . مرتفع   وبتقدير   ،(78.2) ية  مئو   وبنسبة   ،(0.61)بلغ  حسابي  

.مرتفع   ير  وبتقد ،(86.6) ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.33) التوافق األسري  

 

لتوافقاالجتماعي ادب عــ (0

التوافقدب عــقراتلفةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتالمتوس حيوض (:2.2)جدول
ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـتنازلي بةًــمرت االجتماعي 

رقمالرتبة
الفقرة

طالمتوس الفقرات
الحسابي 

االنحراف
ري المعيا

النسبة
ةـالمئوي 

المستوى

 مرتفع 86.6 0.621 4.33 حقوقي على حرصي بقدر اآلخرين حقوق على أحرص 22 1

 مرتفع 85.4 0.599 4.27 صائباً  رأياً  كان إذا به وأعمل ،زمالئي رأي أحترم 17 1
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 مرتفع 83.2 0.701 4.16 ة  اجتماعي   قيمة   ذو شخص   نيبأن   نفسي أرى 18 3

 مرتفع 83.0 0.715 4.15 ألصدقائي واالنتماء الوالءب أشعر 21 1

 مرتفع 82.6 0.781 4.13 معهم والجلوس اآلخرين بمعرفة أستمتع 14 1

 ةوالترويحي   ةاالجتماعي   ةاإليجابي   المشاركة على أحصل 15 1
 اآلخرين مع

 مرتفع 82.4 0.731 4.12

نجازاتي ألعمالي اآلخرين بتقدير أشعر 19 1  مرتفع 80.4 0.779 4.02 وا 

 مرتفع 78.4 0.898 3.92 بالناس االختالط أحب   16 1

 مرتفع 74.2 0.965 3.71 بمفردي أكون أن على اآلخرين مشاركة لأفض   20 4

 مرتفع 81.8 0.487 4.09دالتوافقاالجتماعي ب عــ
 

 دــعبُ ة عن نة الدراسة إلجابات أفراد عي  طات الحسابي  المتوس   أن  ( 7.3)ضح من الجدول ــيت  

 اآلخرين حقوق على أحرص"، وجاءت فقرة (3.71-4.33)تراوحت ما بين  االجتماعي   التوافق

 ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.33)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" حقوقي على حرصي بقدر

في " فرديبم أكون أن على اآلخرين مشاركة لأفض  "، بينما جاءت فقرة مرتفع   وبتقدير   ،(86.6)

وقد بلغ . مرتفع   وبتقدير   ،(74.2) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.71)بلغ  حسابي   ط  المرتبة األخيرة، بمتوس  

 .مرتفع   وبتقدير   ،(81.8) ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.09) االجتماعي   التوافق دُبعــل ط الحسابي  المتوس  

 

االنفعالي -الشخصي التوافقدب عــ (3
التوافقدب عــلفقراتةالمئوي والنسبةالمعياري واالنحرافاتةالحسابي طاتتوس المحيوض (:8.2)جدول

ةطاتالحسابي ًاحسبالمتوس ـتنازلي بةًــمرت االنفعالي -الشخصي 
رقمالرتبة

الفقرة
المتوسطالفقرات

الحسابي
االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

المستوى

 مرتفع 89.8 0.627 4.49 كافية   ة  بدرج نفسي في ثقة   لدي   1 1

 مرتفع 87.4 0.626 4.37 معهم وأتعاون اآلخرين أحب   6 1

 مرتفع 86.2 0.675 4.31 مشرق   مستقبل  ى لإ عأتطل   5 3

 مرتفع 84.0 0.798 4.20 الحياة في ونفع   فائدة   له شخص   نيـبأن   أشعر 4 1

 مرتفع 83.0 0.743 4.15 وشجاعة   ة  بقو   تواجهني التي المشكالت مواجهة أستطيع 3 1

 مرتفع 83.0 0.784 4.15 ة  عام   بصفة   متفائل   أنا 2 1

 مرتفع 80.8 0.810 4.04 اآلخرين أمام والهدوء االنفعالي   زانــباالت   أشعر 8 1
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 مرتفع 79.6 0.854 3.98 حياتي عن والرضا ةالنفسي   بالراحة أشعر 7 1

 مرتفع 77.2 0.752 3.86 حولي من اتر ــالتغي   مع التوافق أستطيع 12 4

 طمتوس   71.0 1.072 3.55 بسهولة   تيــهم   وتهبط باليأس أشعر 9 .1

 طمتوس   64.6 1.170 3.23 عموماً  الدنيا من وضيق   باستياء   أشعر 10 11

 طمتوس   63.6 1.067 3.18 منها بالهرب المؤلمة المواقف بــأتجن   أن إلى أميل 11 11

 طمتوس   56.6 1.144 2.83 ما حد   إلى المزاج عصبيَّ  فسين أعتبر 13 13

 مرتفع  77.4 0.463 3.87االنفعالي –الشخصي التوافقدب عــ

 

 دــعبُ نة الدراسة عن ة إلجابات أفراد عي  طات الحسابي  المتوس   أن  ( 1.3)ضح من الجدول يت  

 نفسي في ثقة   لدي  "وجاءت فقرة ، (2.83-4.49)تراوحت ما بين  االنفعالي   - الشخصي   التوافق

 وبتقدير   ،(89.8) ة  مئوي   وبنسبة   ،(4.49)ه قدرُ  حسابي   ط  بمتوس   ،في المرتبة األولى" كافية   بدرجة  

ط في المرتبة األخيرة، بمتوس  " ما حد   إلى المزاج عصبيَّ  نفسي أعتبر"، بينما جاءت فقرة مرتفع  

 دُبعــل ط الحسابي  وقد بلغ المتوس  . ط  متوس   وبتقدير   ،(56.6) ة  مئوي   وبنسبة   ،(2.83)بلغ  حسابي  

 .مرتفع   وبتقدير   ،(77.4) ة  مئوي   وبنسبة   ،(3.87) االنفعالي   - الشخصي   التوافق

 

:النتائجالمتعلقةبالسؤالالثالث

:ولإلجابةعنهذاالسؤالتمفحصالفرضياتاآلتية

:ولىاألةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 0.7.2

قلقالبطالةطاتبينمتوس (α>05.)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

 .الجنسرـزىلمتغي ـع ت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

 اســتخدم اختبــار الجــنس، رلمتغي ــ تحديــد الفــروق تبعــاً و  األولــى ةالفرضــي   فحــص ومــن أجــل

:ن ذلكـتبي  ( 6.3)ونتائج الجدول ، (Independent Samples t-test) تينـمستقل  لمجموعتين ( ت)

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةالقدسطاتمتوس  بينلداللةالفروق(ت)نتائجاختبارحيوض :(2.2)الجدول
.الجنسرـلمتغي زىـع ـت المفتوحة
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مستوىالداللة(ت)قيمةاالنحرافطالمتوس العددجنسالراتـالمتغي 

 *002. 3.049 0.560 3.79 167ذكرالحصولعلىالعملقلق

   0.656 3.98 214أنثى

 *014. 2.458 0.614 2.91 167ذكرصالتخص قلق

   0.694 3.08 214أنثى

 *008. 2.686 0.794 2.54 167ذكرةوالبدني ةالجسمي الجوانب

   0.844 2.77 214أنثى

ةـي ـالدرجةالكل 
 *002. 3.195 0.560 3.20 167ذكر

   0.614 3.40 214أنثى

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاـًإحصائي دال *
واألبعاد ة ي ـ الدرجة الكل  قيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (6.3)ن من الجدول ـيتبي  

، (α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد   قل  أكانت ، قلق البطالةلمقياس ة الفرعي  

إذ  ،الجنس رـلمتغي   زىـع  ـتُ  قلق البطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحةفي  بالتالي وجود فروق  و 

 .جاءت الفروق لصالح اإلناث

 

:الثانيةةقةبالفرضي ـالنتائجالمتعل 7.7.2

قلقالبطالةطاتبينمتوس (α>05.)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

 .ةي ـالكل رـزىلمتغي ـع ـت طلبةجامعةالقدسالمفتوحةلدى

ة طات الحسابية واالنحرافات المعياري  ، استخرجت المتوس  الثانيةة ومن أجل فحص الفرضي  

ف علـى للتعـر   (One-Way ANOVA) استخدم تحليل التباين األحادي   ، ومن ثم  ةي  الكل  ر ـتبعًا لمتغي  

 :نان ذلكـيبي   (11.3)و (13.3)والجدوالن . ةي  لكل  ا رـداللة الفروق تبعًا لمتغي  

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(13.3)جدول
.ةـي ـالكل رـلمتغي زىـع ـت القدسالمفتوحة

االنحرافالمعياري طالحسابي المتوس العددالمستوىراتـالمتغي 
الحصول على قلق 

 العمل

 0.514 3.76 42ةواألسري ةاالجتماعي التنمية

 0.610 3.93 105ةالتربوي العلوم
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 0.629 3.91 176ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم

 0.694 3.89 58ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا

صالتخص قلق

 0.465 2.89 42ةواألسري ةاالجتماعي التنمية

 0.697 2.95 105ةالتربوي العلوم

 0.674 3.06 176ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم

 0.692 3.02 58ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا

ةالجسمي الجوانب
ةوالبدني 

 0.630 2.37 42ةواألسري ةاالجتماعي التنمية

 0.835 2.62 105ةالتربوي العلوم

 0.827 2.71 176ةواالقتصادي ةداري اإلالعلوم

 0.905 2.85 58ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا

ةـيـالدرجةالكل 

 0.422 3.14 42ةواألسري ةاالجتماعي التنمية

 0.610 3.30 105ةالتربوي العلوم

 0.596 3.35 176ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم

 0.677 3.36 58ةالتطبيقي علوموالالتكنولوجيا


ة، ومــن أجــل طات الحســابي  بــين المتوس ــ وجــود فــروق   (13.3)ضح مــن خــالل الجــدول ـيت ــ

اسـتخدام اختبـار تحليـل  تـم   مستوى الداللـة اإلحصـائيةى لإمعرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 

 :ح ذلكيوض   (11.3)والجدول  ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  

 

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةالقدسمقياسعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(00.2)لجدو
.ةي ــالكل رــلمتغي زىــع ـت المفتوحة

مصدرالتباينراتــالمتغي 
مجموع

عاتالمرب 
درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

الحصولعلىقلق
العمل

 481. 0.824 0.320 3 0.959بين المجموعات

   0.388 377 146.334داخل المجموعات

    380 147.294المجموع

صالتخص قلق
 353. 1.091 0.481 3 1.444بين المجموعات

   0.441 377 166.284داخل المجموعات

    380 167.727المجموع

ةالجسمي الجوانب
ةوالبدني 

 *031. 2.989 2.023 3 6.069بين المجموعات

   0.677 377 255.162داخل المجموعات

    380 261.231المجموع

ةـي ـالدرجةالكل 
 213. 1.506 0.536 3 1.609بين المجموعات

   0.356 377 134.315داخل المجموعات

    380 135.924المجموع
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 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاـًإحصائي دال *
 واألبعاد  ةـي ـ الكل   الدرجةقيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (11.3)دول ن من الجـيتبي  

من قيمة مستوى  كبرأكانت ، قلق البطالةلمقياس  ةوالبدني   ةالجسمي   الجوانب دـعبُ  باستثناءالفرعية 

 ةالفرعي   واألبعاد ةـي ـ الكل   الدرجةفي  وجود فروق  عدم  ، وبالتالي(≥.1. )د للدراسة الداللة المحد  

 قلق البطالة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة لمقياسة والبدني   ةالجسمي   الجوانب دـعبُ  باستثناء

 .ةـي ـ الكل   رـلمتغي   زىـع  ـتُ 

 ةوالبدني   ةالجسمي   الجوانب لُبـع ـدة طات الحسابي  وللكشف عن موقع الفروق بين المتوس  

 (LSD) دال   فرق   أقلِّ  اختبارُ  يَ ر  ج  ، أُ ةـي ـ الكل   رـلمتغي   زىـع  تُ  المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى

:ح ذلكيوض  ( 10.3)والجدول 

ةالستجاباتأفرادطاتالحسابي ةبينالمتوس للمقارناتالبعدي (LSD)نتائجاختبارحيوض (:07.2)جدول
.ةـي ـالكل رـلمتغي زىـع ـت المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىةوالبدني ةالجسمي الجوانبدـعـب الدراسةعلى

ةاالجتماعي التنميةطالمتوس مستوىالرـالمتغي 
واألسرية

ةاإلداري العلومةالتربوي العلوم
ةواالقتصادي 

والعلومالتكنولوجيا
ةالتطبيقي 

الجوانب
الجسمية
والبدنية

*0.48*0.34 2.37ةواألسري ةاالجتماعي التنمية
 2.62ةالتربوي العلوم

 2.71ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم
 2.85ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 :اآلتي( 10.3)ن من الجدول ـيتبي  

 ةالجسمي   الجوانب دُبـعـفي  (α≤. 35)ًا عند مستوى الداللة ـإحصائي   ة  دال   وجود فروق   -

 ةاالجتماعي   التنمية)بين  ةـي ـ الكل  ر ـتبعًا لمتغي  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  ةوالبدني  

 والعلوم التكنولوجيا)و، (ةواالقتصادي   ةاإلداري   العلوم)من  وكل   ،من جهة  ( ةواألسري  

 ةاإلداري   العلوم)من  كل   وجاءت الفروق لصالحأخرى،  من جهة  ( ةالتطبيقي  

 (.ةالتطبيقي   والعلوم التكنولوجيا)، و(ةواالقتصادي  
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:الثالثةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 1.7.2

قلقالبطالةطاتبينمتوس (α>05.)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

 .الدراسي المستوىرـزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

ة ة واالنحرافات المعياري ـطات الحسابي  ، استخرجت المتوس  الثالثة ةالفرضي   فحص ومن أجل

 (One-Way ANOVA) اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي   ، ومـن ثـم  الدراسـي   المسـتوىر تبعـًا لمتغي ـ

نان ـيبي ــ (13.3)و (10.3)والجــدوالن . الدراســي   المســتوى رف علــى داللــة الفــروق تبعــًا لمتغي ــللتعــر  

 :ذلك

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(10.3)جدول
.الدراسي المستوىرــلمتغي زىــع ــت القدسالمفتوحة

االنحرافالمعياري طالحسابي المتوس العددالمستوىراتــ المتغي 

الحصول على قلق 

 العمل

 0.601 3.97 61أولىسنة

 0.626 3.83 91ثانيةسنة

 0.584 3.66 97ثالثةسنة

 0.598 4.08 132رابعةسنة

صالتخص قلق

 0.625 3.06 61أولىسنة

 0.635 2.87 91ثانيةسنة

 0.596 2.82 97ثالثةسنة

 0.696 3.21 132رابعةسنة

ةالجسمي الجوانب
ةوالبدني 

 0.870 2.78 61لىأوسنة

 0.816 2.52 91ثانيةسنة

 0.628 2.44 97ثالثةسنة

 0.893 2.88 132رابعةسنة

ةـي ـالدرجةالكل 

 0.583 3.39 61أولىسنة

 0.610 3.21 91ثانيةسنة

 0.507 3.10 97ثالثةسنة

 0.594 3.51 132رابعةسنة


ة، ومــن أجــل طات الحســابي  بــين المتوس ــ وجــود فــروق   (10.3) ضح مــن خــالل الجــدولـيت ــ

اسـتخدام اختبـار تحليـل تـم  ة مستوى الداللـة اإلحصـائي  ى لإمعرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 

 :ح ذلكيوض   (13.3)والجدول  ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  
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قلقالبطالةلدىطلبةجامعةالقدسسمقياعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(02.2)جدول
.الدراسي المستوىرـلمتغي زىـع ـت المفتوحة

مجموعمصدرالتباينراتـالمتغي 
عاتالمرب 

درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

الحصولعلىقلق
العمل

 *000. 9.792 3.549 3 10.648بين المجموعات

   0.362 377 136.646داخل المجموعات

    380 147.294المجموع

صالتخص قلق
 *000. 8.403 3.504 3 10.513بين المجموعات

   0.417 377 157.215داخل المجموعات

    380 167.727المجموع

ةالجسمي الجوانب
والبدنية

 *000. 6.930 4.551 3 13.652بين المجموعات

   0.657 377 247.579داخل المجموعات

    380 261.231المجموع

ةـي ـالدرجةالكل 
 *000. 11.276 3.731 3 11.192بين المجموعات

   0.331 377 124.732داخل المجموعات

    380 135.924المجموع

 (p < .05 *)ًاعندمستوىالداللةـإحصائي دال *
واألبعاد   ةي ـ الكل   الدرجةلى قيمة مستوى الداللة المحسوب ع أن   (13.3)ن من الجدول ـيتبي  

، (α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد   قل  أكانت ، قلق البطالةة لمقياس الفرعي  

قلق البطالة لدى طلبة جامعة  لمقياس ةالفرعي   واألبعاد ةـي ـ الكل   الدرجةفي  وجود فروق   وبالتالي

 .ي  المستوى الدراس رـلمتغي   زىـع  ـتُ  القدس المفتوحة

ة واألبعاد الفرعي   ةـي ـ الكل  ة للدرجة طات الحسابي  وللكشف عن موقع الفروق بين المتوس  

 يَ ر  ج  ، أُ الدراسي   المستوىر ـزى لمتغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ  البطالة قلقلمقياس 

 :ح ذلكيوض  ( 15.3)والجدول  (LSD) دال   فرق   أقل   اختبار

ةالستجاباتأفرادطاتالحسابي ةبينالمتوس للمقارناتالبعدي (LSD)نتائجاختبارحيوض (:00.2)جدول
زىـع ـت المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىالبطالةقلقةلمقياسواألبعادالفرعي ةـي ـالكل الدرجةالدراسةعلى

.الدراسي المستوىرـلمتغي 
رابعةسنةثالثةسنةيةثانسنةأولىسنةطالمتوس مستوىالرـالمتغي 

قلق
الحصول

31.   3.97أولىسنة
*

3  

0.25    3.83ثانيةسنة
*

 

0.42    3.66ثالثةسنة
*
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     4.08رابعةسنةعلىالعمل

قلق
صالتخص 

24.   3.06أولىسنة
*

3  

0.33    2.87ثانيةسنة
*

 

0.39    2.82ثالثةسنة
*

 

     3.21رابعةسنة

الجوانب
ةالجسمي 
ةوالبدني 

34.   2.78أولىسنة
*

3  

0.36    2.52ثانيةسنة
*

 

0.44    2.44ثالثةسنة
*

 

     2.88رابعةسنة

الدرجة
ةـي ـالكل 

  .*30.  3.39أولىسنة
 *0.30   3.21ثانيةسنة
 *0.42   3.10ثالثةسنة
    3.51رابعةسنة

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاـًإحصائي دال *
 :اآلتي( 15.3)ن من الجدول ـيتبي  

واألبعاد   ةي ـ الكل   الدرجةفي (α>05.)ًا عند مستوى الداللة إحصائي   ة  دال   وجود فروق   -

 المستوىر ـتبعًا لمتغي  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  البطالة قلقة لمقياس الفرعي  

 .(أولى سنة) ، وجاءت الفروق لصالح(ثالثة سنة)و (أولى سنة)بين  لدراسي  ا

واألبعاد  ةـي ـ الكل   الدرجةفي (α>05.)ًا عند مستوى الداللة إحصائي   ة  ـدال   وجود فروق   -

 المستوىر ـتبعًا لمتغي  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  البطالة قلقة لمقياس الفرعي  

من جهة أخرى، ( ثالثة سنة)و (ثانية سنة)من  وكل   ،من جهة  ( ةرابع سنة)بين  الدراسي  

 .(رابعة سنة) وجاءت الفروق لصالح

 

:الرابعةةقةبالفرضي ـالنتائجالمتعل 2.7.2

قلقالبطالةطاتبينمتوس (α>05.)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

 .الجامعي الفرعرـزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة
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ـــــالرابعـــــةة ومـــــن أجـــــل فحـــــص الفرضـــــي   ة واالنحرافـــــات طات الحســـــابي  ، اســـــتخرجت المتوس 

 One-Way) م تحليـل التبـاين األحـادي  ااسـتخدتـم   ، ومـن ثـم  الجـامعي   الفـرعر ـة تبعـًا لمتغي ـالمعياري ـ

ANOVA)   (17.3)و (14.3)والجـدوالن . الجـامعي   الفـرع رـف على داللة الفروق تبعًا لمتغي ـللتعر 

 :نان ذلكـيبي  

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(14.3)جدول
.الجامعي الفرعرــلمتغي زىـع ـت القدسالمفتوحة

االنحرافالمعياري طالحسابي المتوس العددالمستوىراتــالمتغي 

علىالعملقلق
الحصول

 0.697 4.19 64   ةز  ــغ فرع

 0.685 3.87 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.493 3.81 169 نابلس فرع

صقلقالتخص 
 0.759 3.29 64   ةز  ــغ فرع

 0.707 3.10 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.520 2.81 169 نابلس فرع

ةالجسمي الجوانب
ةوالبدني 

 0.845 3.30 64   ةز  ــغ فرع

 0.846 2.74 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.639 2.36 169 نابلس فرع

ةـي ــالدرجةالكل 
 0.672 3.69 64   ةز  ــغ فرع

 0.618 3.35 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.467 3.14 169 نابلس فرع

 

 ة، ومــن أجــلطات الحســابي  بــين المتوس ــ وجــود فــروق   (14.3)ضح مــن خــالل الجــدول ـيت ــ

اسـتخدام اختبـار تحليـل تـم  ة مستوى الداللـة اإلحصـائي  ى لإكانت هذه الفروق قد وصلت  معرفة إن  

 :ح ذلكيوض   (17.3)والجدول  ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  

قلقالبطالةلدىطلبةجامعةالقدسمقياسعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(02.2)جدول
.الجامعي الفرعرــلمتغي زىــع ـت المفتوحة

مصدرالتباينراتــالمتغي 
مجموع

عاتالمرب 
درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

 *000. 9.497 3.523 2 7.047بين المجموعاتالحصولعلىقلق

   0.371 378 140.247داخل المجموعات
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    380 147.294المجموعالعمل

صالتخص قلق
 *000. 15.427 6.329 2 12.657المجموعات بين

   0.410 378 155.070داخل المجموعات

    380 167.727المجموع

ةالجسمي الجوانب
ةوالبدني 

 *000. 36.474 21.129 2 42.258بين المجموعات

   0.579 378 218.973داخل المجموعات

    380 261.231المجموع

ةــي ــالدرجةالكل 
 *000. 22.760 7.305 2 14.609بين المجموعات

   0.321 378 121.315داخل المجموعات

    380 135.924المجموع

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 ةـي  ــالكل   الدرجةقيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (17.3)ن من الجدول ــيتبي  

د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد   قل  أكانت ، قلق البطالةياس لمق ةالفرعي   واألبعاد

(3.35≤)قلق البطالة لدى  لمقياس ةالفرعي   واألبعاد ةــي  ــالكل   الدرجةفي  وجود فروق   ، وبالتالي

 .الفرع الجامعي   رــلمتغي   زىـع  ـتُ  طلبة جامعة القدس المفتوحة

ة واألبعاد الفرعي   ةـي  ــالكل  ة للدرجة الحسابي   طاتوللكشف عن موقع الفروق بين المتوس  

 يَ ر  ج  ، أُ الجامعي   الفرع رـلمتغي   زىـع  ـت   المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى البطالة قلقلمقياس 

 :ح ذلكيوض  ( 11.3)والجدول  ،(LSD) دال   فرق   أقل   اختبار

ةالستجاباتأفرادطاتالحسابي المتوس ةبينللمقارناتالبعدي (LSD)نتائجاختبارحيوض (:08.2)جدول
زىــع ــت المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىالبطالةقلقةلمقياسواألبعادالفرعي ةــي ــالكل الدرجةالدراسةعلى

.الجامعي الفرعرــلمتغي 
نابلس فرعوالبيرةاهللرامفرعةز ــغفرعطالمتوس مستوىالرــالمتغي 
قلق

الحصول
علىالعمل

2*39.*0.32 4.19   ةز  ــغ فرع
 3.87 والبيرة اهلل رام فرع

 3.81 نابلس فرع

قلق
صالتخص 

2*48.*0.19 3.29   ةز  ــغ فرع
2*29. 3.10 والبيرة اهلل رام فرع

 2.81 نابلس فرع
الجوانب
ةالجسمي 

2*2.94*57. 3.30   ةز  ــغ فرع
2*38. 2.74 بيرةوال اهلل رام فرع
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 2.36 نابلس فرعةوالبدني 

الدرجة
ةــي ــالكل 

*20.56*35. 3.69   ةز  ــغ فرع
2*21. 3.35 والبيرة اهلل رام فرع

 3.14 نابلس فرع
 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *

 :اآلتي( 11.3)ن من الجدول ــيتبي  
 جامعة طلبة لدى القلق دفي ُبعــ(α>05.)ًا عند مستوى الداللة ـإحصائي   ة  دال   وجود فروق   -

 فرع)من  وكل   ،من جهة  ( ةز  ــغ فرع)بين  الجامعي   الفرع رــلمتغي   زىـع  ـتُ  المفتوحة القدس

 .(ةز  ــغ فرع) أخرى، وجاءت الفروق لصالح من جهة  ( نابلس فرع) و (والبيرة اهلل رام

 قلق: ديوُبعــ ةــي  ـــالكل   الدرجةفي (α>05.)عند مستوى الداللة  اً ــة إحصائي  ــدال   وجود فروق   -

 رــلمتغي   زىــع  ــتُ  المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى ،ةوالبدني   ةالجسمي   الجوانبو ، صالتخص  

( والبيرة اهلل رام فرع) و (ةز  ــغ فرع)من  وكل   ،من جهة  ( فرع نابلس)بين  الجامعي   الفرع

 .(والبيرة اهلل رام فرع) و (ةز  ــغ فرع) من كل   جاءت الفروق لصالحأخرى، و  من جهة  

:النتائجالمتعلقةبالسؤالالرابع

:ولإلجابةعنهذاالسؤالتمفحصالفرضياتاآلتية

:الخامسةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 0.7.2

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى متوس ب(α>05.)عند التوافقطاتين

 .الجنسرــزىلمتغي ــع ــت المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىالنفسي 

 اسـتخدم اختبـار الجنس، رــلمتغي   تحديد الفروق تبعاً و  ،الخامسة ةالفرضي   فحص ومن أجل

:ن ذلكــتبي  ( 16.3)ونتائج الجدول ، (Independent Samples t-test) تينــمستقل  لمجموعتين ( ت)

لدىطلبةجامعةالتوافقالنفسي طاتمتوس  بينلداللةالفروق(ت)نتائجاختبارحيوض :(02.2)الجدول
.الجنسرــلمتغي زىــع ــت القدسالمفتوحة

مستوىالداللة(ت)قيمةاالنحرافطالمتوس العددجنسالالمجاالت
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–الشخصي التوافق
االنفعالي 

 144. 1.465 0.401 3.91 167ذكر

   0.504 3.84 214أنثى

 134. 1.501 0.392 4.05 167ذكراالجتماعي التوافق

   0.548 4.12 214أنثى

 *028. 2.206 0.474 4.25 167ذكراألسري التوافق

   0.616 4.38 214أنثى

ةــي ــالدرجةالكل 
 577. 0.558 0.322 4.04 167ذكر

   0.442 4.06 214أنثى

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 لمقياسة ـي  ــالدرجة الكل  قيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (16.3)ن من الجدول ــيتبي  

من قيمة مستوى  كبرأكانت  ،األسري   التوافق دُبعـباستثناء  ،ةالفرعي   واألبعاد التوافق النفسي  

لدى طلبة جامعة  التوافق النفسي  في  وجود فروق  عدم ، وبالتالي (α>5.0)د للدراسة الداللة المحد  

جاءت الفروق  فقد ،األسري   التوافقد ـق بُبعــوفيما يتعل   ،الجنس رــلمتغي   زىـع  ــتُ  القدس المفتوحة

 . اإلناثلصالح 

:السادسةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 6.7.2

فروق  توجد إحصائي ة ذات ال عداللة الد اللة مستوى متوس (α>05.)ند التوافقطاتبين

 .ةــي ــالكل رــزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

ــــالسادســــةة ومــــن أجــــل فحــــص الفرضــــي   ــــات طات الحســــابي  ، اســــتخرجت المتوس  ة واالنحراف

 (One-Way ANOVA) األحــادي  اســتخدم تحليــل التبــاين  ، ومــن ثــم  ةـي ـــالكل  ر ـة تبعــًا لمتغي ــالمعياري ــ

 :نان ذلكــيبي   (01.3)و (03.3)والجدوالن . ةـي ـ الكل   رـف على داللة الفروق تبعًا لمتغي  للتعر  

لدىطلبةجامعةالتوافقالنفسي ةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(03.3)جدول
 .ةــي ــالكل رـلمتغي زىـع ـت القدسالمفتوحة

طالمتوس العددالمستوىراتــالمتغي 
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

ةاالجتماعي التنميةالتوافق
ةواألسري 

42  4.02 0.283 
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–الشخصي 
االنفعالي 

 0.515 3.89  105ةالتربوي العلوم

ةاإلداري العلوم
ةواالقتصادي 

176  3.84 0.465 

والعلومجياالتكنولو
ةالتطبيقي 

58  3.84 0.451 

التوافق
االجتماعي 

ةاالجتماعي التنمية
ةواألسري 

42  4.14 0.351 

 0.534 4.08  105ةالتربوي العلوم

ةاإلداري العلوم
ةواالقتصادي 

176  4.09 0.477 

والعلومالتكنولوجيا
ةالتطبيقي 

58  4.06 0.518 

سري التوافقاأل

ةاالجتماعي التنمية
ةواألسري 

42  4.32 0.350 

 0.650 4.34  105ةذالتربويالعلوم

ةاإلداري العلوم
ةواالقتصادي 

176  4.35 0.571 

والعلومالتكنولوجيا
ةالتطبيقي 

58  4.24 0.477 

ةـي ـالدرجةالكل 

ةاالجتماعي التنمية
ةواألسري 

42  4.13 0.222 

 0.452 4.06  105ةالتربوي العلوم

ةاإلداري العلوم
ةواالقتصادي 

176  4.04 0.398 

والعلومالتكنولوجيا
ةالتطبيقي 

58  4.00 0.364 

 

ة، ومــن أجــل طات الحســابي  بــين المتوس ــ وجــود فــروق   (03.3)ضح مــن خــالل الجــدول ـيت ــ

اسـتخدام اختبـار تحليـل تـم  ة مستوى الداللـة اإلحصـائي  ى لإمعرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 

 :ح ذلكيوض   (01.3)والجدول  ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  

لدىطلبةجامعةالقدسالتوافقالنفسي مقياسعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(70.2)جدول
.ةـي ــالكل رـلمتغي زىـع ـت المفتوحة

مجموعمصدرالتباينتراــالمتغي 
عاتالمرب 

درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

–الشخصي التوافق
 االنفعالي 

 141. 1.829 389. 3 1.167بين المجموعات

   213. 377 80.205داخل المجموعات

    380 81.373المجموع
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 االجتماعي التوافق
 876. 229. 055. 3 164.بين المجموعات

   238. 377 89.857داخل المجموعات

    380 90.020المجموع

 األسري التوافق
 631. 576. 182. 3 545.بين المجموعات

   316. 377 118.975داخل المجموعات

    380 119.521المجموع

ةـي ـالدرجةالكل 
 462. 860. 134. 3 401.بين المجموعات

   155. 377 58.551مجموعاتداخل ال

    380 58.952المجموع

 
واألبعاد  ةـي ـ الكل   الدرجةقيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (01.3)ن من الجدول ـيتبي  

، (α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد   كبرأكانت ، التوافق النفسي  ة لمقياس الفرعي  

لدى طلبة  ة لمقياس التوافق النفسي  ة واألبعاد الفرعي  ـي ـ الدرجة الكل   في وجود فروق  عدم  وبالتالي

 .ةـي ـ الكل   رـلمتغي   زىـع  ـتُ جامعة القدس المفتوحة 

:السابعةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 2.7.2

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى متوس (α>05.)عند التوافقطاتبين

 .الدراسي المستوىرــزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

ــــالسادســــةة ومــــن أجــــل فحــــص الفرضــــي   ــــات طات الحســــابي  ، اســــتخرجت المتوس  ة واالنحراف

 One-Way) اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي   ، ومــن ثــم  الدراســي   المســتوىر ـة تبعــًا لمتغي ــالمعياري ــ

ANOVA)   (00.3)والجـــــدوالن . الدراســـــي   المســـــتوى رالفـــــروق تبعـــــًا لمتغي ـــــف علـــــى داللـــــة للتعـــــر 

 :نان ذلكـيبي   (00.3)و

لدىطلبةجامعةالتوافقالنفسي ةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(00.3)جدول
.الدراسي المستوىرــلمتغي زىـع ـت القدسالمفتوحة

االنحرافالمعياري طالحسابي المتوس دالعدالمستوىراتـالمتغي 

التوافقالشخصي 
االنفعالي –

 0.433 3.83 61أولىسنة

 0.395 3.93 91ثانيةسنة

 0.518 3.95 97ثالثةسنة
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 0.467 3.79 132رابعةسنة

االجتماعي التوافق

 0.528 4.14 61أولىسنة

 0.405 4.11 91ثانيةسنة

 0.471 4.03 97ثالثةسنة

 0.529 4.10 132رابعةسنة

التوافقاألسري 

 0.432 4.30 61أولىسنة

 0.549 4.27 91ثانيةسنة

 0.650 4.36 97ثالثةسنة

 0.554 4.35 132رابعةسنة

ةـي ـالدرجةالكل 

 0.368 4.04 61أولىسنة

 0.309 4.07 91ثانيةسنة

 0.456 4.07 97ثالثةسنة

 0.411 4.02 132رابعةسنة

 

ـــيت   ــ وجــود فــروق   (00.3)ضح مــن خــالل الجــدول ـ ة، ومــن أجــل طات الحســابي  بــين المتوس 

اسـتخدام اختبـار تحليـل تـم  ة مستوى الداللـة اإلحصـائي  ى لإمعرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 

 :ح ذلكيوض   (00.3)جدول وال ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  

لدىطلبةجامعةالقدسالتوافقالنفسي مقياسعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(71.2)جدول
.الدراسي المستوىرــلمتغي زىـع ـت المفتوحة

مجموعمصدرالتباينراتــالمتغي 
عاتالمرب 

درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

–الشخصي التوافق
 االنفعالي 

 *039. 2.821 0.596 3 1.787بين المجموعات

   0.211 377 79.586داخل المجموعات

    380 81.373المجموع

 االجتماعي التوافق
 506. 0.779 0.185 3 0.555بين المجموعات

   0.237 377 89.465داخل المجموعات

    380 90.020المجموع

 األسري التوافق
 663. 0.528 0.167 3 0.500بين المجموعات

   0.316 377 119.020داخل المجموعات

    380 119.521المجموع

ةـي ـالدرجةالكل 
 763. 0.386 0.060 3 0.180بين المجموعات

   0.156 377 58.771داخل المجموعات

    380 58.952المجموع

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
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 ةـي ـ الكل   الدرجةقيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (00.3)ن من الجدول ــيتبي  

 كبرأكانت ، التوافق النفسي  لمقياس  االنفعالي   - التوافق الشخصي  د ة باستثناء ُبعــواألبعاد الفرعي  

 ةـي ـ الكل   الدرجة في  وجود فروق  عدم  ، وبالتالي(α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد  

لدى طلبة  ،لمقياس التوافق النفسي   االنفعالي   - التوافق الشخصي   دــعة باستثناء بُ واألبعاد الفرعي  

 .الدراسي   المستوى رـلمتغي   زىـع  ـتُ  جامعة القدس المفتوحة

 االنفعالي   - التوافق الشخصي   دلُبعــة طات الحسابي  وللكشف عن موقع الفروق بين المتوس  

 دال   فرق   أقل   ، أجري اختبارر المستوى الدراسي  ـزى لمتغي  ـع  ـلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تُ 

(LSD)،  ح ذلكيوض  ( 03.3)والجدول: 

الستجاباتأفرادطاتالحسابيةةبينالمتوس للمقارناتالبعدي (LSD)نتائجاختبارحيوض (:72.2)جدول
رالمستوىـزىلمتغي ـع ـلدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةت االنفعالي -التوافقالشخصي دراسةعلىب ـعــالد

.الدراسي 
سنةرابعةسنةثالثةسنةثانيةسنةأولىطالمتوس مستوىالرـالمتغي 

التوافق
–الشخصي 
 االنفعالي 

 3.83أولىسنة
2*14. 3.93ثانيةسنة
2*15. 3.95ثالثةسنة
 3.79رابعةسنة

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 :اآلتي( 03.3)ن من الجدول ــيتبي  

 - التوافق الشخصي   دفي ُبعــ(α>05.)ًا عند مستوى الداللة ــإحصائي   ة  دال   وجود فروق   -

سنة )بين  المستوى الدراسي  ر ـتبعًا لمتغي  دس المفتوحة لدى طلبة جامعة الق االنفعالي  

أخرى، وجاءت الفروق  من جهة  ( سنة ثالثة) ، و(سنة ثانية)من  وكل   ،من جهة  ( رابعة

 (.سنة ثالثة) ، و(سنة ثانية)من  كل   لصالح
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الثامنةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 8.7.2

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى متوس (α>05.)عند التوافقطاتبين

.الجامعي الفرعرـزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

ـــــالثامنـــــةة ومـــــن أجـــــل فحـــــص الفرضـــــي   ة واالنحرافـــــات طات الحســـــابي  ، اســـــتخرجت المتوس 

 One-Way) التبــاين األحــادي   م تحليــلخد  اســتُ  ، ومــن ثــم  الجــامعي   الفــرعر ــــة تبعــًا لمتغي  المعياري ــ

ANOVA)   (04.3) و (05.3)والجدوالن . الجامعي   الفرع رـف على داللة الفروق تبعًا لمتغي  للتعر 

 :نان ذلكـيبي  

لدىطلبةجامعةالتوافقالنفسي ةلمقياسةواالنحرافاتالمعياري طاتالحسابي المتوس حيوض :(05.3)جدول
.الجامعي الفرعرـمتغي لزىـع ـت القدسالمفتوحة

االنحرافالمعياري طالحسابي المتوس العددالمستوىراتــالمتغي 

–الشخصي التوافق
 االنفعالي 

 0.455 3.83 64   ةز  ــغ فرع

 0.529 3.79 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.383 3.96 169 نابلس فرع

 االجتماعي التوافق
 0.553 4.17 64   ةز  ــغ فرع

 0.512 4.11 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.431 4.04 169 نابلس فرع

 األسري التوافق
 0.729 4.21 64   ةز  ــغ فرع

 0.626 4.39 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.401 4.31 169 نابلس فرع

ةـي ـلكل االدرجة
 0.463 4.03 64   ةز  ــغ فرع

 0.446 4.03 148 والبيرة اهلل رام فرع

 0.309 4.07 169 نابلس فرع

. 

ـــيت   ــ وجــود فــروق   (05.3)ضح مــن خــالل الجــدول ـ ة، ومــن أجــل طات الحســابي  بــين المتوس 

اسـتخدام اختبـار تحليـل تـم  ة مستوى الداللـة اإلحصـائي  ى لإمعرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت 

 :كح ذليوض   (04.3)والجدول  ،(One-Way ANOVA) التباين األحادي  
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لدىطلبةجامعةالقدسالتوافقالنفسي مقياسعلىاألحادي التباينتحليلنتائجحيوض :(76.2)جدول
.الجامعي الفرعرـلمتغي زىــع ـت المفتوحة

مجموعمصدرالتباينراتــالمتغي 
عاتالمرب 

درجات
ةالحري 

"ف"عاتالمرب طمتوس 
المحسوبة

مستوى
الداللة

–خصي الشالتوافق
 االنفعالي 

 *003. 6.049 1.262 2 2.524بين المجموعات

   209. 378 78.849داخل المجموعات

    380 81.373المجموع

 االجتماعي التوافق
 123. 2.108 496. 2 993.بين المجموعات

   236. 378 89.027داخل المجموعات

    380 90.020المجموع

 األسري التوافق
 095. 2.365 739. 2 1.477مجموعاتبين ال

   312. 378 118.044داخل المجموعات

    380 119.521المجموع

ةـي ـالكل الدرجة
 642. 443. 069. 2 138.بين المجموعات

   156. 378 58.814داخل المجموعات

    380 58.952المجموع

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 ةـي ـ الكل   الدرجةقيمة مستوى الداللة المحسوب على  أن   (04.3)ن من الجدول ــيتبي  

 كبرأكانت ، لمقياس التوافق النفسي   االنفعالي   - التوافق الشخصي  د  ة باستثناء ُبعــواألبعاد الفرعي  

 ةـي ـ الكل  درجة الفي  وجود فروق  عدم  ، وبالتالي(α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد  

لدى طلبة  ،لمقياس التوافق النفسي   االنفعالي   - التوافق الشخصي   دــعة باستثناء بُ واألبعاد الفرعي  

 .الفرع الجامعي   رـلمتغي   زىـع  ـجامعة القدس المفتوحة تُ 

 االنفعالي   - التوافق الشخصي   لُبعدة طات الحسابي  وللكشف عن موقع الفروق بين المتوس  

 دال   فرق   أقل   اختبارُ  يَ ر  ج  ، أُ الفرع الجامعي  ر ـزى لمتغي  ـع  ـة جامعة القدس المفتوحة تُ لدى طلب

(LSD)،  ح ذلكيوض  ( 07.3)والجدول: 

ةالستجاباتأفرادطاتالحسابي ةبينالمتوس للمقارناتالبعدي (LSD)نتائجاختبارحيوض (:72.2)جدول
الفرعرــزىلمتغي ـع ـلدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةت االنفعالي -التوافقالشخصي دـعــالدراسةعلىب 

.الجامعي 
فرعنابلسفرعراماهللوالبيرةةز ــفرعغطالمتوس مستوىالرــالمتغي 
*0.13 3.83   ةز  ــغ فرعالتوافق
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-الشخصي 
 االنفعالي 

*0.17 3.79 والبيرة اهلل رام فرع
 3.96 نابلس فرع

 (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 :اآلتي( 07.3)ن من الجدول ــيتبي  

 - التوافق الشخصي   دعـفي بُ  (α>05.)ًا عند مستوى الداللة ـإحصائي   ة  دال   وجود فروق   -

( نابلسفرع )بين  الفرع الجامعي  ر ــتبعًا لمتغي  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  االنفعالي  

أخرى، جاءت الفروق  من جهة   (فرع رام اهلل والبيرة) ، و(ةز  ــفرع غ)من  وكل   ،من جهة  

 . (نابلس فرع)لصالح 

 

:النتائجالمتعلقةبالسؤالالخامس

:لإلجابةعنهذاالسؤالتمفحصالفرضياتاآلتية

التاسعةةقةبالفرضي ــالنتائجالمتعل 2.7.2

التوافقوقلقالبطالةبين(α>05.)الد اللةمستوىعنداًــإحصائي ة دال ة ارتباطي عالقة توجدال

 .لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

 (Person Correlation)بيرسون ، استخرج معامل ارتباط التاسعة ةالفرضي  لإلجابة عن 

 (01.3)والجدول  ،وحةلدى طلبة جامعة القدس المفت التوافق النفسي  و قلق البطالة  مقياسي بين

 :بيرسونمعامل ارتباط ح نتائج اختبار يوض  

قلقالبطالةمقياسينةالدراسةعلىــمعامالتارتباطبيرسونبيندرجاتأفرادعي حيوض (78.2)جدول
(382=ن).لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالتوافقالنفسي و

النفسي التوافقمقياس
-الشخصي التوافق
نفعالي اال

التوافقالنفسي األسري التوافقاالجتماعي التوافق
ككل 

بيرسونارتباطمعاملقلقالبطالةمقياس
الحصولعلىالعملقلق  .238

**
 .092 .045 .106

*
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360.صالتخص قلق
**

 .024 .109
*

 .218
**

 

348. ةوالبدني ةالجسمي الجوانب
**

 .065 .096 .191
**

 

ككل قلقالبطالة   .354
**

 .074 .091 .189
**

 

 (p < .01 **)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال ** (p < .05 *)عندمستوىالداللةاًــإحصائي دال *
 ة  إحصائي   داللة   ذات   (سالبة)عكسية  وجود عالقة ارتباط   (01.3)ضح من الجدول ــيت  

 ،طلبة جامعة القدس المفتوحة لدى التوافق النفسي  و قلق البطالة بين (α>01.)الداللة عند مستوى 

،(α>05.)قيمة مستوى الداللة  ، في حين بلغت(-189.)إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

 ةً عكسي  جاءت عالقة ال أن   ويالحظ.(α>05.)د للدراسة من قيمة مستوى الداللة المحد   وهي أقل  

 .النفسي   التوافق مستوى انخفض ،قلق البطالةما ازدادت درجة كل  أن ــه ؛ بمعنى (سالبةً )
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الفصلالخامس

 تفسيرالنتائجومناقشتها


ــتضــم  ي ومــا  ،لت إليهــا الدراســة، مــن خــالل أســئلتهان هــذا الفصــل مناقشــة النتــائج التــي توص 

لت إليها الدراسات السابقة الواردة فـي ات، وذلك بمقارنتها بالنتائج التي توص  انبثق عنها من فرضي  

ء هـذه ة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصواًل إلى التوصيات التـي يمكـن طرحهـا فـي ضـو  هذه الدراس

 .النتائج

ئلةالدراسةومناقشتهاسأنتائجتفسير1.5 

لومناقشتهاتفسيرنتائجالسؤالاألو 1.1.5

 المفتوحة؟القدسجامعةطلبةلدىالبطالةقلقمستوىما

 المفتوحــة القــدس جامعــة طلبــة لــدى البطالــة قلــق مســتوى ل أن  الســؤال األو   نتــائج أظهــرت

 .(66.2) ة  مئوي   ، وبنسبة  (3.31) بلغ حسابي   ط  بمتوس  طًا، متوس   جاء

إذ على سبيل المثال ال  ؛يجينلدى الخر   و هذه النتيجة إلى ما نشاهده من بطالة  ويمكن عز       

وهذا يجعل فرص التوظيف  ،م  قد  لف متأم لوظائف التربية والتعليم أكثر من خمسين يتقد   ،للحصر

كذلك الخر يجون مون لهذه الوظائف، و يتقد  الذين  ،يجينأمام العدد الكبير من الخر   محدودةً 

 .ن الذين تدفع بهم الجامعات باآلالف إلى سوق العملاآلخرو 

 اشــتية وشــاهين،) دراســةمــن الدراســات الســابقة، بمــا فــي ذلــك  عــدد  فق هــذه النتيجــة مــع ــــوتت   

ــــأظهــــرت  ، التــــي(0315  عــــودات،)دراســــة ، و طاً أن مســــتوى قلــــق البطالــــة لــــدى الطلبــــة كــــان متوس 

ـــارًا ســـلبيةً  أن   التـــي وجـــدت، (0313 ـــة آث ـــى الصـــح   للبطال ، فـــي ة للعـــاطلين عـــن العمـــلة النفســـي  عل
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ــهــذه النتيجــة تختلــف نســبي   فــإن   ،المقابــل  دراســةباتيــكماجانوفيــكوآخــرينه يــلإلت ًا مــع مــا توص 

ـــلــدى العــاطلين عــن العمــل مم   واضــح   يــزداد بشــكل   االعــتالل النفســي   لتييأ دتيين  د   ا، (7102) ن ـ

 بالعــاطلين عــن العمــل الــذين ال خبــرةَ  مقارنــةً  ،خمــس ســنوات   تزيــد علــى ســابقة   ة  عملي ــ لــديهم خبــرة  

 . أو بمن يعملون ،لديهم سابقةً  ةً وظيفي  

ة ة لدى العاطلين من أصحاب الخبرة العملي  زى سبب االرتفاع الكبير في قلق البطالـويمكن أن ُيع  

ما حين يرون سي   يجين الجدد، إلى خيبة األمل الكبيرة التي يعانون منها، البالخر   مقارنةً  ،الكبيرة

لهم في سوق  هم ال يجدون فرصةً فإن   ،كبيرًا من الخبرات والمهارات، ومع ذلك اً ــلديهم كم   أن  

 .ةهم النفسي  العمل؛ األمر الذي يضاعف من معانات

 

ومناقشتهاالثانيتفسيرنتائجالسؤال2.1.5

؟المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىالنفسي التوافقمستوىما

ــــالمتعل   الدراســـة نتـــائج ظهـــرتأ  طلبـــة لـــدى النفســـي   التوافـــق مســـتوى ن  أ الثـــاني بالســـؤال قةـ

ــــ ؛جــــاء مرتفعــــاً  المفتوحــــة القــــدس جامعــــة لــــدى الطلبــــة  توافــــق النفســــي  لل ط الحســــابي  إذ بلــــغ المتوس 

 .(..11) ة  مئوي   وبنسبة   ،(1..1)

لطلبـة فـي إلى المرونة الكبيرة في جـدول محاضـرات ا زى ارتفاع التوافق النفسي  ـُيع  وُيمكن أن      

ــفرصــة الــتعل   لهــم أتــاح الــذيجامعــة القــدس المفتوحــة،  ـــد، األمــر الــذي يوف  م عــن ُبع  ـــ ة ر لهــم إمكاني 

، ق الطلبــة قــدرًا مــا مــن تقــدير الــذات، والرضــا الــوظيفي  وبالتــالي يحق ــة والعمــل؛ الجمــع بــين الدراســ

 من شأنها زيادة نسبة التوافق النفسي   ،ة  ، وهي عوامل مهم  ، واالحترام المجتمعي  واالستقالل المالي  

بعة فــي ــــة التقليديــة المت  كمــا أظهــرت الدراســة، وذلــك بخــالف الــنظم التعليمي ــ ،فــي صــفوف الطلبــة

 .أخرى جامعات  
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تفسيرالنتائجالمتعلقةبالسؤالالثالث2.5

ومناقشتهااألولىةالفرضي نتائجتفسير2.0.5

قلقالبطالةطاتبينمتوس (α>0.05)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

 .الجنسرــزىلمتغي ـع ت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

ر ــزى لمتغي  ــع  ًا في قلق البطالة تُ ــإحصائي   ة  دال   األولى وجود فروق   ةالفرضي   نتائج ظهرتأ

 .إذ جاءت الفروق لصالح اإلناث ،الجنس

الذكور تتاح  إذ إن   ارات العمل المتاحة أمام الجنسين؛خي ءفي ضو  ويمكن تفسير هذه النتيجة 

ة، فيمكن للذكر أن يعمل في الجامعي   ملوا بشهاداتهموليس شرطًا أن يع ساعًا،ــعًا وات  أكثر تنو   لهم خيارات  

اإلناث اللواتي  بخالف، ة كرجل  تعينه عليه بنيته الجسماني   ،آخرَ  خيار عمل   أو في أي   ،ورشة بناء  

من  تمكنهن   ةً جامعي   ب شهادةً ــتتطل   عن فرصة لبحثى الإ وهو ما يدفعهن   ،خياراتتضيق أمامهن ال

العديد من الضوابط لى جانب إ ،من الذكور أقل   ن بفرص عمل  ــيحظي   هنَّ ن  فإ ،وعليه، يليق بهن   عمل  

ل من هامش العمل المتاح أمام ــالتي تقل   ،ةسي  ة والمؤس  ة واالقتصادي  ة واالجتماعي  واالعتبارات الفسيولوجي  

 ،شظف العيشل وتحم   ،نهم من االعتماد على أنفسهمــأرحب يمك   لديهم أفق   إجماالً  الذكورف. اإلناث

، وهي عوامل ة  مستقر   بهم المطاف في وظيفة   إلى أن ينتهيَ  ،وقسوة الظروف كمرحلة انتقالية في حياتهم

 .ز من قلق البطالة لدى اإلناثه يعز  ات التي سبق ذكرها، وهذا كل  بحكم الخصوصي   ،ىلألنث غير متاحة  

حيث وجدت الدراسة فروقًا ،(0225)ةدراسةعك لت إليه فق هذه النتيجة مع ما توص  ــوتت       

ة للبطالة على خريجي الجامعات في المجتمع ق باآلثار النفسي  ــفيما يتعل   ة  إحصائي   ذات داللة  

حيث أظهرت  ،(0222)دراسةالكفري وأيضًا . ر الجنس لصالح اإلناثــزى لمتغي  ـع  ـتُ  الفلسطيني  

الت البطالة لدى اإلناث ترجع إلى القيود التي معد  األسباب الكامنة وراء ارتفاع  نتائج الدراسة أن  

يجات في مناطق ، وتمركز مشكلة بطالة الخر  تحد  من حركة الفتيات للحصول على فرصة عمل  
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ت سوق العمل، باإلضافة إلى باوالتي ال تتالءم مع متطل   ،المبرمجة صات غيردة، والتخص  محد  

 . مكن للفتاة أن تمارسهانظرة أصحاب العمل إلى المهن واألنشطة التي ي

 

ومناقشتهاالثانيةةالفرضي تفسيرنتائج2.2.5

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى α>0.05)عند متوس ( قلقطاتبين

.الكل ـي ـةرــزىلمتغي ـع ـت البطالةلدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

ر ـزى لمتغي  ـع  ـًا في قلق البطالة تُ ـة إحصائي  دال   ود فروق  أظهرت نتائج الفرضية الثانية وج

ة التكنولوجيا ـي ـ ة، وكل  ة واالقتصادي  ة العلوم اإلداري  ـي ـ من كل   إذ جاءت الفروق لصالح كل   ؛ةـي ـ الكل  

 . ةوالعلوم التطبيقي  

إدارة )صات تخص  تحقين بهذه اللب المعدد الطال   أن  إلى  بالنظرويمكن تفسير هذه النتيجة      

أكبر من ( إلخ...التسويق الرقميو ة، اإلدارة والسياسات العام  و المحاسبة، و االقتصاد، و األعمال، 

يجين وذلك بسبب كثرة الخر   ؛غيرها، وهذا من شأنه يزيد من قلق الطالب إزاء مستقبله الوظيفي  

القلق الذي يعانيه  أن   في التوظيف، علماً  عالية   ة  هده من تنافسي  صات، وما تشالتخص  من هذه 

 .وليس القلق ككل   ،ةة والبدني  د الجوانب الجسمي  ـع  ق ببُ ـب متعل  هؤالء الطال  

لت إليه فق هذه النتيجة مع ما توص  ــوتت        حمادنة حيث أوصت الدراسة ،(0223)دراسة

محاولة إنعاش و على التخطيط السليم،  ة ، بناءً ي  جد   بضرورة التعامل مع مشكلة البطالة بصورة  

بات ـومتطل   ،ةصات الجامعي  بين التخص   يجب أن يكون هناك تنسيق  و ، االقتصاد الفلسطيني  

ة ة في الوظائف، والعمل على إعداد الدورات التدريبي  ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبي   ،السوق

حيث ،(0222)ةودراسةالزعنونواشتي. ةوزيادة اإلنتاجي   ،من أجل تحسين الخبرات والقدرات

صات المطلوبة، ومتابعة الطلبة للتخص   والمالي   ي  ضرورة تقديم الدعم الفن  الدراسة إلى  تلتوص  
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من أعداد المقبولين في  يجين من الجامعات، وتحديث معايير القبول في الجامعات، والحد  الخر  

 .مرتفعة   صات التي تعاني من بطالة  التخص  

      

ومناقشتهاالثالثةةفرضي التفسيرنتائج3.2.5 

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى α>0.05)عند متوس ( قلقطاتبين

.الدراسي المستوىرــزىلمتغي ــع ـت البطالةلدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

ر ــزى لمتغي  ـع  ـبطالة تُ ًا في قلق الــإحصائي   ة  دال   وجود فروق  ة الثالثة أظهرت نتائج الفرضي  

 (.سنة رابعة)، و (سنة أولى)وجاءت الفروق لصالح  ،المستوى الدراسي  

 سواءً  ،رهم باألحكام المسبقةــبحكم تأث   ،فسير قلق البطالة لدى طلبة السنة األولىتويمكن      

 ،المجهولفهم من المستقبل ما يخو   من زمالئهم على مقاعد الدراسة أو المجتمع، والذي عادةً 

 ،طلبة السنة األولى، وبحكم صغر السن   فإن   ،ما شبح البطالة، وبالتاليسي   وال ،الذي ينتظرهم

ا ـم  مر بهذه المخاوف، ــللتأث   يكونون أكثر عرضةً  واندماجهم االجتماعي   ،ةة خبرتهم الحياتي  ــوقل  

دًا ومرتبكًا إزاء ن أصاًل مترد  طالب السنة األولى في هذه المرحلة يكو  أن  ما سي   يزيد من قلقهم، ال

ة النضج ــقل   ، وبالتالي فإن  ة  مستقبلي   ر له أفضل فرصة عمل  ــه يوف  ص الذي يرى أن  اختيار التخص  

ز من مخاوفه عز  يقد الذي  ،إلى جانب اإلرباك المجتمعي   ،رةــزان في هذه المرحلة المبك  ــواالت  

 .وقلقه

ما يكون ج، ورب  ك التخر  هم يكونون قد أصبحوا على وش  ن  طلبة السنة الرابعة، فإا بخصوص أم  

له بسوق  حقيقي   ل اصطدام  ، وخالل أو  دون جدوى أصالً  بعضهم قد بدأ بالبحث عن فرصة عمل  

من . ة الشديدة على الوظائفوالتنافسي   ،ة الفرص المتاحةقل   - شيئًا فشيئاً  -ضح أمامه ــيت   ،العمل

في حياته، ويبدأ بالتفكير  مهم   السنة الرابعة يكون على مفترق طرق  الطالب في  آخر، فإن   جانب  
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 ال ،ه يضاعف من مخاوفه، وهذا كل  وبناء أسرة   ،ة في الحياة، كتوفير بيت  في خطواته المستقبلي  

قد و  ،هسابقين من زمالئ يجينبخر   يرى مكانًا له في سوق العمل، بل ربما قد يحتك   ما وهو السي  

 .مخاوفهمن ا يضاعف ة، مم  ور البطالسبقوه إلى طاب

 

ومناقشتهاالرابعةةالفرضي تفسيرنتائج4.2.5

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال الد اللة مستوى α>0.05)عند متوس ( قلقطاتبين

.الجامعي الفرعرــزىلمتغي ـع ت البطالةلدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحة

ر ــزى لمتغي  ـع  ـًا في قلق البطالة تُ ـإحصائي   ة  دال   فروق   ة الرابعة وجودَ ي  أظهرت نتائج الفرض

 .ةز  ــفرع غوجاءت الفروق لصالح  ،الفرع الجامعي  

ة ة واإلنساني  ة واالجتماعي  ة والسياسي  االقتصادي   الظروفء في ضو  هذه النتيجة  فهمويمكن      

، طويلة   ل الحصار المفروض عليها منذ سنوات  بفع ،ةز  ــان قطاع غالتي يعانيها سك   ،الصعبة

 واالنقسام الفلسطيني   ًا،ــنسبي   حدودة  م ة  جغرافي   ة في منطقة  اني  في الكثافة السك   واالرتفاع القياسي  

ة البطالة في إذ بلغت نسب ؛ة  غير طبيعي   ى إلى ارتفاع نسب البطالة بمستويات  الذي أد   ،الداخلي  

بعدد عاطلين عن العمل  ،%14ما نسبته  .1.1من العام  الربع الثاني ى نهايةة حت  ز  ــقطاع غ

  .ألف فرد   111بعدد  ،ةة الغربي  ــفي الضف  % 11.1مقابل  ،ألف فرد   1.301بلغ 

بين  تبادلي   وجود أثر  لت إلى التي توص   ،(0222)دراسةعوداتفق هذه النتيجة مع ــوتت       

ل البطالة، والتي بدورها تزيد من قسام عملت على زيادة معد  ي الوطن والبطالة، فحالة االنشق  

نسبة البطالة  دت أن  التي أك   ،(0228)دراسةسوتنيكفق مع ــوأيضًا تت   .ر والنزاع السياسي  ــالتوت  

 .ةة الغربي  ة أعلى من الضف  ز  ــفي قطاع غ
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:تفسيرالنتائجالمتعلقةبالسؤالالرابع

ومناقشتهاالخامسةةالفرضي تفسيرنتائج5.2.5

التوافقطاتبينمتوس (α>0.05)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

.الجنسرــزىلمتغي ـع ـت المفتوحةالقدسجامعةطلبةلدىالنفسي 

زى ـع  ـتُ  ًا في التوافق النفسي  ــإحصائي   ة  دال   ة الخامسة وجود فروق  أظهرت نتائج الفرضي  

إذا أخذنا باالعتبار  ويمكن تفسير هذه النتيجة. وجاءت الفروق لصالح اإلناث ،ر الجنســلمتغي  

بالذكر، األمر الذي  ة الملقاة على عاتق األنثى مقارنةً ة المستقبلي  ي  ة األعباء وااللتزامات الماد  قل  

بالنظر  ،كبيرة   ات  ض لضغوطالذي يتعر   ،يجعل انسجامها مع ذاتها ومجتمعها أكثر من الذكر

 .  إلى الدور المأمول منه

 

ومناقشتهاالسادسةةالفرضي تفسيرنتائج6.2.5

ــ(α>0.05)عنــدمســتوىالد اللــةإحصــائي ة داللــة ذات التوجــدفــروق  التوافــقطاتبــينمتوس 

.ةــي ــالكل رــزىلمتغي ـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

ـــتُ  ًا فــي التوافـق النفســي  ـإحصائي ــ ة  دال ـ وجـود فــروق   عــدم ة السادســةت نتــائج الفرضـي  أظهـر   زىـع 

ـــ طالـــب   كـــل   ء أن  ويمكـــن أن نفهـــم هـــذه النتيجـــة فـــي ضـــو  . ةـي ــــر الكل  ـــــلمتغي   ص الـــذي يختـــار التخص 

صــاتهم فــي مختلــف تخص   ة؛ األمــر الــذي يجعــل الطلبــةعاتــه المســتقبلي  يتوافــق وميولــه ورغباتــه وتطل  

ر لمتغي ـ الـذي اختـاروه، وبالتـالي تنتفـي الفروقـات تبعـاً  ن اختياراتهم فـي الحقـل األكـاديمي  راضين ع

 .ةـي ـ الكل  
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ومناقشتهاالسابعةةالفرضي تفسيرنتائج7.2.5

التوافقطاتبينمتوس (α>0.05)عندمستوىالد اللةإحصائي ة داللة ذات التوجدفروق 

.الدراسي المستوىرــزىلمتغي ـع ت لبةجامعةالقدسالمفتوحةلدىطالنفسي 

ر المستوى ـزى لمتغي  ـع  ـتُ  ًا في التوافق النفسي  ــإحصائي   ة  دال   أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  

 (.سنة ثالثة)و ( سنة ثانية)من  وجاءت الفروق لصالح كل   ،الدراسي  

التي يعيشها طلبة السنة الثانية  ،زان النفسي  ــتيجة إلى حالة االت  زى هذه النـع  ـأن تُ ويمكن       

د ، وذلك بين حالة من الترد  صه األكاديمي  في تخص   ة، حيث يكون الطالب قد استقر  ثوالثال

الذي يراوده في السنة  ،ف من المجهولالتي كانت تراوده في السنة األولى، وحالة التخو   ،واإلرباك

 .ال تبدو معالمها واضحةً  ،في حياته جديدة   وأعتاب مرحلة   ،جمشارف التخر  وهو على  ،الرابعة

     

ومناقشتهاالثامنةةالفرضي تفسيرنتائج8.2.5

فروق  توجد إحصائي ة داللة ذات ال مستوىالد اللة α>0.05)عند التوافقطاتبينمتوس (

.الجامعي الفرعرــغي زىلمتـع ـت لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالنفسي 

ر  ـزى لمتغي  ـع  ـتُ  ًا في التوافق النفسي  ــإحصائي   ة  دال   ة الثامنة وجود فروق  أظهرت نتائج الفرضي  

 طلبة فرع نابلس لديهم توافق   ، وهذا يعني أن  (نابلس فرع)وجاءت الفروق لصالح  ،الفرع الجامعي  

 .ة الفروعأكثر من بقي   وانفعالي   شخصي  
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:تفسيرالنتائجالمتعلقةبالسؤالالخامس

ةالتاسعةومناقشتهاتفسيرنتائجالفرضي 9.0.5

قلقالبطالةبين(α>0.05)الد اللةمستوىعنداًــإحصائي ة دال ة ارتباطي عالقة توجدال

.لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالتوافقالنفسي و

 ة  حصائي  إ ذات داللة   (سالبة)عكسية  ة وجود عالقة ارتباط  ة التاسعأظهرت نتائج الفرضي       

لنى طلبة جامعة القنس  بين قلق البطالة والتوافق النفسأ  ( α ≤ 3.31)عند مستوى الداللة 

من قيمة مستوى الناللة  وهأ دقل   ،(α ≤ 3.31)المفتوحة، حيث بلغت قيمة مستوى الناللة 

ما ازداد  درجة قلق ــه تل  دي دن  ؛ سالبة   ة  والعالقة جاء  عكسي  (. α ≤ 3.35)للنراسة   دالمحن  

 .البطالة انخفض التوافق النفسأ  

 

، بين قلق البطالة وعالقته بالتوافق النفسأ   والواضحة   ة  القوي   العالقة   وتظهر هذه النتيجة بوضوح  

ذاته مع  على الطالب وتوافقه النفسأ   عميق   وسلبأ   نفسأ   مشكلة البطالة  ذا  تأثير   وعليه فإ   

ء على خطورة مشكلة البطالة، ال ط هذه النتيجة الضو  وتسل  . ةومجتمعه ودوائر عالقاته الشخصي  

ا  فأ ا  ومحوري  عامال  دساسي   التأ تعن  ة، ته النفسي  على صح  قتصاد المجتمع فقط ورفاهيته، بل على ا

 األثر النفسأ   لى د   وتتعاظم خطورة هذه النتيجة بالنظر إ. سالمته وقنرته على اإلنتاج والعطاء

ها الفئة التأ ينتظر منها العمل والبناء ة، والتأ يفترض دن  للبطالة يقع على عاتق الفئة الشاب  

ا  فأ توافقها مع فإذا تانت هذه الفئة تعانأ خلال  نفسي   ،ة، وعليهوالتغيير بسواعنها الفتي   ،الحضاري  

فأ المجتمع،  ة  فأ دتثر الفئا  حيوي   ة  حقيقي   ة  ي  الر إلى إشكذاتها واآلخرين بفعل البطالة، فهذا يؤش  

 .تبيرة   أ تنعقن عليها آمال  تال
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التوصياتوالمقترحات3.5

 :يالباحثة توصي بما يأت لت إليها هذه الدراسة، فإن  ء النتائج التي توص  في ضو  

اب العمل على والتقليل من القيود التي يفرضها أرب ،تعزيز مشاركة اإلناث في سوق العمل :أوالً

 .عمل اإلناث

وضرورة التقليل من أعداد الطلبة الملتحقين  ،ةصات الجامعي  المواءمة بين التخص   :ثانياً

 .مرتفعة   الت بطالة  صات التي تعاني من معد  بالتخص  

الت البطالة في للتقليل من معد   في محاولة   ،يجين الجدد في العديد من المشاريعدمج الخر   :ثالثاً

 .صفوفهم

األمر الذي من شأنه  ،عات على تنمية قدراتهم النفسيةتساعد طلبة الجام ات  ي استراتيجي  تبن   :رابعاً

 .لديهم أن يرفع مستوى التوافق النفسي  

 ،تساعد طلبة الجامعات على التقليل من قلق البطالة لديهم ة  إرشادي   تطوير برامجَ : خامساً

 .الية  ع ة  معنوي   واإلقبال على سوق العمل بروح  

وتعريف  ،إلثراء هذا الجانب ؛أخرى حول موضوع الدراسة وتقاريرَ  ضرورة عمل أبحاث  : سادساً

 .ب بهالطال  
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المصادروالمراجعالعربي ةواألجنبية
:المراجعباللغةالعربية-أوالً

ودورمعالجةاإلسالممشكلةالفقرومحاربتهالبطالة(. 1..1. )دإبراهيم، آمال أحمد محم  

ة البنات لآلداب والعلوم ي  ة، كل  ة تطبيقي  دراسة تحليلي  ،رسالة ماجستيرفيذلك،لعملالخيري ا

 .ة، جامعة عين شمس، مصرالتربوي  

وعالقتهبمركزالضبط(. 4..1. )أبو سكران، عبد اهلل واالجتماعي  )التوافقالنفسي  -الداخلي 

، قسم علم النفس بكل ي ة (رسالة ماجستير غير منشورة)، للمعاقينحركي ًافيقطاعغــز ة(الخارجي 

 .التربية، الجامعة اإلسالمي ة، غــز ة، فلسطين

بينخر (. 1..1. )أحمد، منار منصور فياتالتربي ي يجيكل البطالة علىالتعليم ةوتأثيرها

 . ، مصرة بالمنصورة، جامعة المنصورةة التربي  ي  ، كل  (ستير غير منشورةرسالة ماج)، مصر

-2996)لالبطالةفيفلسطينرةعلىمعد ــالعواملالمؤث (. 1.11. )د مازناألسطل، محم  

 . ة، فلسطينز  ــة، غ، الجامعة اإلسالمي  (رسالة ماجستير غير منشورة) ،(0220

                           ة الذات لدى طلبة السنةقلق البطالة وعالقته بفعالي  (. 1.11. )داشتية، إياد وشاهين، محم  

 . .33-314: (3)11 ،ةةفيالعلومالتربوي ةاألردني المجل  .األخيرة في جامعة القدس

التنمية دراسات االقتصادي (. 1..1. )برنامج البشري السياسات والتنمية فلسطينة في ة

 . زيت، فلسطينجامعة بير ، (2994-2999-0222)

ب أساليب التفكير وعالقته بالقلق والعنف لدى طال  (. 1.13. )بشري، صموئيل وعمر، منتصر

 .134-111(: 1) 14، جامعةأسيوط-ةةالعلمي المجل الجامعة، 

يغ المستخدمة في حساب حجم العي ـنة (. 0313)بشماني، شكيب   دراسة تحليلي ة مقارنة للص 

 .133-15(: 5) 04، مجل ةجامعةتشرينللبحوثوالدراساتالعلمي ة. العشوائي ة
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 . دار المسيرة، األردن  : ان، عم  ةللطفلةالنفسي فوالصح التكي (. 1..1. )بطرس، بطرس حافظ

لدىطلبةاالجتماعي وعالقتهبالتوافقالنفسي السلوكالعدواني (. 1.13. )بوشاشي، سامية

 . ، جامعة تيزي وزو، الجزائر(ير غير منشورةرسالة ماجست)، الجامعة

لدىالطلبةالمقبلينعلىقلقالمستقبلوعالقتهبالتوافقالنفسي (. 1.11. )بولعسل، رميسة

 . الجزائرجامعة أم البواقي،  ،(رسالة ماجستير غير منشورة)، جالتخر 

البشري  التنمية لمصرتقرير     ة سة المصري  س  مشروع تنمية المهارات، المؤ (. 4..1. )ة

 .ة للتدريب والتنميةاألوروبي  

النفسي اال(. 1..1. )، صالح الدينالجماعي   النفسي واالجتماعي غتراب بالتوافق وعالقته

 .القاهرة، مصر، واالجتماعي 

ة الذات لدى قلق البطالة وعالقته بجودة الحياة وفعالي  (.1..1. )ال، حنان وبخيت، نوالالجم  

التربية،  كلية، ةةوالتربوي ةالبحوثالنفسي مجل ة، ة التربية بجامعة المنوفي  ي  ة بكل  النهائي  طلبة السنة 

 . 311-111: (1)13جامعة المنوفية، 

النفسي (. 1.13. )، مؤمنالجموعي   بالتوافق وعالقتها االجتماعية لدىاالجتماعي القيم

 . ة، الجزائر، بسكر (رسالة ماجستير غير منشورة)، الطالبالجامعي 

الفلسطيني (. 1.11. )لإلحصاء الفلسطيني   الجهاز المركزي   العاملة القوى التقرير، ةمسح

 . رام اهلل، فلسطين،(0222)السنوي 

ة عند آداء واالستشارة االنفعالي   العالقة بين التوافق النفسي  (. 1.13. )دحسن، إكرام السي  

ة في جامعة ة التربية الرياضي  ي  ة لدى طالبات كل  ردي  ة والفاالمتحانات لبعض األلعاب الجماعي  

الرياضي مجل الزقازيق،  التربية بحوث (: 41)11 كلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق ،ةة

11-11 . 
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ةمجل جين من الجامعات، قلق المستقبل لدى الشباب المتخر  (. 1444. )حسن، محمود شمال

 . 11-.1(: 114)11 ،،العراقالمستقبلالعربي 

تداعياتهاةلمشكلةالبطالةفيالمجتمعالمصري األبعاداالجتماعي (. 1..1. )حلمي، جالل 

 . جامعة عين شمس، مصررسالة ماجستير، ، ةوأساليبمواجهتهارؤيةمستقبلي 

رسالة ماجستير )، مشكلةالبطالةبينالشبابفيمدينةنابلس(. 1.13. )دحمادنة، ختام محم  

 . ة، نابلس، فلسطينجاح الوطني  ، جامعة الن  (ورةغير منش

العلوممجل قلق المستقبل لدى أبناء العاملين بالخارج، (. 1..1. )حمزة، جمال مختار ة

 . .11-14(: 1)13 كلية التربية، جامعة القاهرة، ة،جامعةالقاهرة،التربوي 

بالمرحلةلدىطال قالنفسي وعالقتهبالتوافالوعيالذاتي (. 1.11. )، عبد الرحمنالخالدي  

 . ةجامعة الملك عبد العزيز، السعودي   رسالة ماجستير، ،ةالثانوي 

، علماجتماعالبطالةتحليلألخطرمشكالتاالقتصادالحر (. 1.11. )د ياسرالخواجة، محم  

 . العربية للنشر والتوزيع مصر :القاهرة

األسس"ةةواالنفعالي واالضطراباتالسلوكي أساليبالتوافقالنفسي (. 1..1. )، صالحالداهري  

 . دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن  : انعم  ،"اتوالنظري 

، دار المناهج للنشر ي مةفياالقتصادالكل مقد (. 3..1. )اراغ، بشير والجرمود، عبد الجب  الدب  

 . والتوزيع، األردن  

ريالتفاؤلوالتشاؤمــءمتغي هابالتوافقفيضو ةوعالقتةالذاتي الفعالي (. 1.11. )دودو، سونيا

الطب  ة، ة واإلنساني  ة العلوم االجتماعي  ي  ، كل  (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، ي لدىالفريقشبه

 . جامعة قاصري مرباح، ورقلة، الجزائر
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تشخيصاالضطراباتالنفسي (. 1..1. )نو ، بشير وآخر الرشيدي   ةسلسلة                                                    ، اضطرابالقلق:

 . مكتب اإلنماء االجتماعي  : الكويت

 ،ةيجي الجامعات الفلسطيني  البطالة بين صفوف خر  (. 1.11. )الزعنون، فيصل واشتية، عماد

 .11-13(: 1)1جامعة المنصورة، مصر، ، ةمركزتطويراألداءالجامعي مجل 

مجموعة النيل : ، القاهرةالمشكلةوالحل البطالةفيالوطنالعربي  (.1..1. )، خالدالزواودي  

 . ة، مصرالعربي  

لدىاالجتماعي ةوعالقتهابمستوىالتوافقالنفسي الضغوطالمهني (. 1.13. )زوبير، بوسته

الوالئي ــموظ  الوكاالت للفي العقاري ة والتنظيم ، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة)، تسيير

 . لود معمري، تيزي وزو، الجزائرمو 

لدىاألطفالبعدالحرباألخيرةعلىاستجابةالحزنوالتوافقالنفسي (. 1.11. )اج، هالةالسر  

سم علم النفس، قة التربية، ي  كل  ، (رسالة ماجستير غير منشورة)، راتـةوعالقتهاببعضالمتغي ز ــغ

 . ة، فلسطينز  ــة، غالجامعة اإلسالمي  

الشخصي (. 1..1. )نبيلسفيان،  في النفسي المختصر واإلرشاد إتراك للنشر : ، القاهرةة

 . والتوزيع، مصر

لخفض قلق االختبار وأثره في  ة برنامج إرشادي  فعالي  (. 1.13. )ح، خالدات، مجدي والبال  الشح  

ية التربية، جامعة كل، ةالتربيةببنهاي ةكل مجل ب الجامعة، ة اإلنجاز لدى طال  الثقة بالنفس ودافعي  

  .111-1.1(: 41)11بنها، 

النفسي (. 3..1. )شقير، زينب التعليماتكر ، مقياسالتوافق مكتبة النهضة : ، القاهرةاسة

 . ة، مصرالمصري  
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علىالتحصيلاألكاديمي ةوالتوافقالنفسي تأثيرسماتالشخصي (. 1.13. )، سعيدةصالحي  

 . ، جامعة الجزائر، الجزائر(اه غير منشورةأطروحة دكتور )، ينللطلبةالجامعي 

الخر (. 1.11. )، خليلصيدم، أحمد والنمروطي   فيبطالة الصغيرة المشاريع ودور يجين

 . ة، فلسطينز  ــة، غالجامعة اإلسالمي   ،(رسالة ماجستير)،عالجها

السلبي (. 1.11. )عامر، طارق عبد الرؤوف ةعلىأسبابوأبعادظاهرةالبطالةوانعكاساتها

ة للنشر والتوزيع، العلمي   دار اليازوري  : ان، عم  الفردواألسرةوالمجتمعودورالدولةفيمواجهتها

 . األردن  

دار المسيرة للنشر والتوزيع : ان، عم  انعلماجتماعالسك (. 4..1. )عبد الجواد، مصطفى خلف

 . والطباعة، األردن  

براهيم، هبة واالت (. 3..1. )عبد الخالق، أحمد وا  المراهقينــالقلق لدى الموت نحو جاه

والمسن  ة ودورها في تنمية ة والصح  الثاني للعلوم االجتماعي   المؤتمر الدولي   ين،والراشدين

 . ديسمبر 1-1المجتمع، الكويت 

هوي (. 3..1. )، عبيرعسيري   تشكيل بكل عالقة األنا الذاتوالتوافقالنفسي ة منمفهوم

 ،(رسالة ماجستير) ،ةبمدينةالطائفنةمنطالباتالمرحلةالثانوي ــلدىعي عام الواالجتماعي 

 . ةالقرى، السعودي   ة التربية، جامعة أم  ي  كل  

المتغي (. ...1. )، بشرى أحمدالعكايشري   ببعض وعالقته المستقبل طلبةقلق لدى رات

 .ة اآلداب، بغداد، العراقي  كل   ة،الجامعة المستنصري  ، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة

يجي الجامعات في ة للبطالة على خر  ة والنفسي  اآلثار االجتماعي  (. 1.11. )د إبراهيمة، محم  عك  

طة في ات المتوس  ي  يجي الجامعات والكل  نة من خر  على عي   ة  ميداني   دراسة   المجتمع الفلسطيني  
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لألمجل ة، ة الغربي  الضف   القدسالمفتوحة جامعة والنفسي بحاثوالدراساتالتربوي ة جامعة  ،ةة

 .31-1: (11)3 فلسطين األهلية،

1.11. )دة، محم  عك   االجتماعي (. والنفسي اآلثار خر ة لبطالة المجتمعة في الجامعات يجي

ة، جامعة فلسطين الرابع لتنمية الموارد البشري   مة للمؤتمر الفلسطيني  دراسة مقد   ،الفلسطيني 

 . 11/1/1.11-11ة، األهلي  

االجتماعي (. .1.1. )عودات، عبد الباسط غالبطالة قطاع في رسالة ماجستير غير ) ة،ز ــة

 . ة، فلسطينز  ــة، غ، الجامعة اإلسالمي  (منشورة

والعلومالتربيةفيالعلمي البحثاتأساسي  .(1992. )حسن فتحي ،وملكاوي ة، أحمدعود

 .الكتابي   مكتبة :ربدإ. اإلحصائي تحليلوالومناهجهالبحثعناصر:ةاإلنساني 

      ، لالبطالةةعلىمعد ز ــةفيقطاعغأثربرامجالتشغيلالحكومي (. 1.11. )، يعقوبالغفري  

 . ة، فلسطينز  ــة، غ، الجامعة اإلسالمي  (رسالة ماجستير)

منمنظور ةعالوآلي ياتالبطالةفيالمجتمعالفلسطيني تحد (. 1..1. )يت، خلودالفل   جها

-1ة، ز  ــة، غيات المعاصرة، الجامعة اإلسالمي  م لمؤتمر اإلسالم والتحد  ، بحث مقد  إسالمي 

3/1/1..1 . 

 . دار وائل للنشر والتوزيع، األردن  : ان، عم  اتالعملاقتصادي (. 1..1. )، مدحتالقريشي  

النفسي (. 1.11. )الكحلوت، أماني للتوافق مقارنة العامالتي االجتماعدراسة أبناء لدى

ة ي  ، كل  (رسالة ماجستير غير منشورة)، ةز ــةفيمدينةغساتالخاص وغيرالعامالتفيالمؤس 

 . ة، فلسطينز  ــة، غالتربية، قسم علم النفس، الجامعة اإلسالمي  

بينالخر (. .1.1. )، صالحالكفري   النوعاالجتماعي البطالة فياألراضييجينمنمنظور

 . رام اهلل، فلسطين ،(رسالة ماجستير) ،ةسطيني الفل
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بين قلق  ر وسيط  المرونة كمتغي  (. 1.11. )دالمحتسب، عيسى والعبادلة، نعيم والعكر، محم  

اإلسالمي مجل . يجينالبطالة وجودة الحياة لدى الخر   الجامعة التربوي ة للدراسات والنفسي ة ، ةة

 .114-111(: 3)11الجامعة اإلسالمية، غزة، 

مكتبة دار : ان، عم  ةأمراضهاوعالجهاةالنفسي مشكالتالصح (. 1..1. )دد، جاسم محم  محم  

 . الثقافة للنشر والتوزيع، األردن  

رات، ــم وعالقته ببعض المتغي  قلق المستقبل لدى الطالب المعل  (. 1.11. )د بن علي  معشي، محم  

كل مجل ة، ة نفسي  دراسات تربوي   بالي ة التربية (: 11)11كلية التربية، جامعة جازان،  ،زقازيقة

114-3.1. 

، التشغيل والبطالة لنحوسياساتوآلياتفاعلة،التقريراألو (. 1..1. )ةمة العمل العربي  منظ  

 . ة، القاهرة، مصرفي الدول العربي  

النفسي تعل (. 1..1. )ة سليمموسى، بدري   بتوافقهم وعالقته بأصدقائهم المراهقين ق

 . ة التربية، جامعة الموصل، العراقي  ، كل  جتماعي واال

: ان، عم  ةوالتطبيقبينالنظري ي مبادئاالقتصادالكل (. 1..1. )، أحمد، خالد والرفاعي  الوزني  

 . دار وائل للنشر والتوزيع، األردن  
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أدواتالدراسةقبلالتحكيم(:أ)ملحقال


    القدسالمفتوحةجامعة

عمادةالدراساتالعلياوالبحثالعلمي 
 

.ة/المحترم............................................كتورداألستاذالحضرة

،وبعدبةطي ةتحي 

تحكيممقياسرسالةماجستير:الموضوع
بات لدراسة للرسالة التي أعكف حاليًا على إعدادها استكمااًل لمتطل  أرسل لحضرتكم مقياس ا      

قلق" ، والموسومة بـ"والتربوي   اإلرشاد النفسي  "ص الحصول على درجة الماجستير في تخص  
وباإلشارة إلى الموضوع ". لدىطلبةجامعةالقدسالمفتوحةالبطالةوعالقتهبالتوافقالنفسي 

ة فقرات المقياس المرفق، مع كامل تقديري رتكم التكر م بتحكيم كاف  ني آمل من حضأعاله، فإن  
 ،ة الكبيرة سوف تسهم في إثراء نتائج هذه الرسالةخبرتكم األكاديمي   بأن   ي ثقة  لجهدكم ووقتكم، وكل  

 .لمخرجات هذا العمل البحثي   ةً نوعي   ل إضافةً ـوستشك  
 :يمرفق  لحضرتكم ما يأت

 تعريفاتبأبعادالمقياس -
 (قلقالبطالة،التوافقالنفسي )قاييسالدراسةالتيتقومعليهااالستبانةم -

 
 لوابقبولفائقاالحتراموالتقديرتفض و

 

:مبياناتالمحك 
صالتخص ةالرتبةالعلمي الجامعةماسمالمحك 

    

.
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تعريفاتبالمفاهيم-
 البطالة* بقلق يقصد  د الطالب، يتهد  ر  مكد   ، وشعور  ر ة  غير سا تة  ــمؤق   ة  انفعالي   استجابة  :

وعدم  ومخاوفَ  رات  ــوما يصاحبها من توت   ،عاته شبه األكيدة لشبح البطالةلتوق   نتيجةً  ؛الجامعي  
ال، وبخيت، الجم  . )ةفي الحالة الجسمي   ة وانشغال الفكر، واضطراب عام  استقرار الحالة المزاجي  

1..1.) 
 ،مع البيئة ة  يَ ض  ر  مُ  يهدف بها الفرد إلى إقامة عالقة   ة  مستمر   ة  عملي  : يقصدبالتوافقالنفسي *

ًا اجتماعي   مقبول   مع الذات ومع اآلخرين، من خالل إشباع حاجاته ودوافعه بشكل   ومنسجمة  
 (.1:14..1موسى، . )ًا، وشعوره بالسعادة والرضا عنهاوشخصي  

هم الطلبة الذين ينتمون إلى جامعة بأن   تعر فه الباحثة إجرائياً : طلبةجامعةالقدسالمفتوحة*
 .صات التي تطرحها الجامعةالقدس المفتوحة، ويدرسون في أحد التخص  

مقاييسالدراسة-
البطالةقلقمقياس-أوالً
 

التعديل
المقترحإن

 وجد

صياغةالفقرة الرقم الفقرة مالءمةالفقرة
غير
 مناسبة

غير مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

قلقالحصولعلىالعمل-لألو المجالا
كن من الحصول على فرصة  أتم  أخشى أال       

 جي بعد تخر   عمل  
1 

أشعر بالقلق لمشاهدة العاطلين الباحثين عن      
 فرصة عمل

0 

 0 جبعد التخر   الظروف ستكون صعبةً  أعتقد أن       

في إيجاد فرصة  ع أن تواجهني صعوبة  أتوق       
 مناسبة   عمل  

3 

 5 جيعلى أسرتي بعد تخر   بقى عالةً أخشى أن أ     

في  مناسبة   أخشى عدم إيجاد فرصة عمل       
 صي تخص  

4 

 7 أشعر بالقلق لعدم وجود فرص عمل       

 1 إلى قائمة العاطلين عن العمل يقلقني أن أنضم       

أشعر بالقلق لما أراه من أحوال العاطلين عن       6 
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العمل
لق في التنافس على فرصة بالق ينتابني شعور       

 عمل  
13 

أشعر بالقلق من عدم وضع الشخص المناسب      
 في المكان المناسب

11 

 10 ة في التوظيفأشعر بالقلق من األخذ بالمحسوبي       

صقلقالتخص :ثانياً

 10 صي الجامعي  أشعر بالرضا عن تخص       

 13 جيع أسوأ االحتماالت بعد تخر  أتوق       

 15 جيبعد تخر   سوف أعاني من البحث عن وظيفة       

 14 أقلق من مواجهة مشكلة البحث عن وظيفة       

 17 صيفي تخص   يوجد فرص عمل  ته أعتقد بأن       

شهادتي ستكون مفتاح العمل  أقلق من أن       
 وفرصة التوظيف 

11 

 16 ةأشعر بعدم جدوى دراستي الجامعي       

للعمل في غير  ني سوف اضطر  ـع أن  أتوق       
 صيتخص  

03 

أقلق عند سماعي الحديث عن فرص عمل       
  

01 

 00 صيالعمل في تخص  بال أرغب      

ةةوالبدني الجوانبالجسمي :ثالثاً

تركيزي في  ر في شبح البطالة يقل  عندما أفك       
 دراستي

00 

رت في شبح البطالة أصابتني نوبات ما فك  كل       
 .لدوارا

03 

خفق قلبي  ما قرأت إعالنًا عن وظائف خالية  كل       
 .بإحداها ةحيث يراودني األمل في الحظو  ،ةبشد  

05 

ما قرأت شروط الوظائف الخالية أشعر كل       
 بالصداع

04 

به ا تتطل  ة أدنى مم  إمكاناتي الجسدي   أشعر بأن       
 ظروف العمل

07 

إجراء مقابالت لت مشهد ما تخي  أقلق كل       
 التوظيف

01 
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رت في ما فك  تنخفض كل  / عام ترتفعتي للط  شهي       
 مستقبلي الوظيفي  

06 

رت ما تذك  في معدتي، كل   أشعر بمتاعب كثيرة       
 الغامض مستقبلي الوظيفي  

03 

النفسي التوافقمقياس-ثانياً
 

التعديل
المقترحإن

 وجد

صياغةالفقرة الرقم رةالفق مالءمةالفقرة
غير
 مناسبة

غير مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 االنفعالي –التوافقالشخصي :لالمحوراألو 

 1 كافية   في نفسك بدرجة   هل لديك ثقة       

 0 ة  عام   بصفة   هل أنت متفائل       

على مواجهة مشكالتك  هل أنت قادر       
 ة وشجاعةبقو  

0 

في  ونفع   ائدة  له ف ك شخص  ـأن  بهل تشعر      
 الحياة

3 

 5 مشرق   ع لمستقبل  هل تتطل       

 4 اآلخرين وتتعاون معهم هل تحب       

ة والرضا عن هل تشعر بالراحة النفسي       
 حياتك

7 

هل تشعر باالتزان االنفعالي والهدوء أمام      
 الناس

1 

 6 تك بسهولة  ــهل تشعر باليأس وتهبط هم       

من الدنيا  وضيق   باستياء  هل تشعر      
 عموماً 

13 

ب المواقف المؤلمة ــهل تميل إلى أن تتجن       
 بالهرب منها

11 
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رات من ــهل تستطيع التوافق مع التغي       
 حولك

10 

 المزاج إلى حد   هل تعتبر نفسك عصبي       
 ما

10 

التوافقاالجتماعي :المحورالثاني
رين والجلوس هل تستمتع بمعرفة اآلخ     

 معهم

13 

ة هل تحصل على المشاركة اإليجابي       
 ة مع اآلخرينة والترويحي  االجتماعي  

15 

 14 االختالط بالناس هل تحب       

ى أن تقضي معظم وقت فراغك هل تتمن       
 مع اآلخرين

17 

هل تحترم رأي زمالئك وتعمل به إذا كان      
 رأيًا صائباً 

11 

 ذو قيمة   ك شخص  ــسك بأن  هل ترى نف     
 ة  اجتماعي  

16 

هل تشعر بتقدير اآلخرين ألعمالك      
نجازاتك  وا 

03 

ل مشاركة اآلخرين على أن هل تفض       
 تكون بمفردك

01 

 00 هل تشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائك     

هل تحرص على حقوق اآلخرين بقدر      
 حرصك على حقوقك

00 

 ك الدخول في منافسات  هل يصعب علي     
ى ولو كانوا في مثل حت   ،مع اآلخرين

 كــسن  

03 

هل تفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع      
 اآلخرين

05 
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التوافقاألسري :المحورالثالث

 04 مع أسرتك ك متعاون  ــأن  بهل تشعر      

هل تشعر بالسعادة في حياتك وأنت مع      
 أسرتك

07 

أن تأخذ  ك وممكن  ــك رأيَ ــأسرتُ  هل تحترم     
 به

01 

هل أنت راض  عن ظروف األسرة      
 ةاالقتصادي  

06 

ك تنتمي لهذه ــهل تفتخر أمام اآلخرين أن       
 األسرة

03 

 غيرَ  ى أحيانًا أن تكون لك أسرة  هل تتمن       
 أسرتك

01 

عالقتك مع أفراد أسرتك  أن  بهل تشعر      
 وصادقة   وثيقة  

00 

الباحثة-معبالغشكريوتقديري
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مينالمحك قائمة(:ب)الملحق
 

الجامعةالتخصصالرتبةاالسمالرقم
 جامعة مؤتة وتربوي   إرشاد نفسي   كتوردأستاذ  أحمد أبو أسعد 1

ة للعلوم ة الجامعي  ي  الكل   وتربوي   إرشاد نفسي   أستاذ يحيى الصرفندي   1

 جامعة القدس المفتوحة وتربوي   إرشاد نفسي   أستاذ دكتور د شاهينمحم   3 ةالتربويااللتربوية

 جامعة القدس المفتوحة ةخدمة اجتماعي   أستاذ مساعد إياد أبو بكر 1
أستاذ  عمر الريماوي   1

 مشارك

 (أبو ديس) جامعة القدس علم نفس

 جامعة خضوري   علم نفس تربوي   أستاذ مساعد هشام شناعة 1

رشاد ة نفسي  صح   أستاذ مساعد لسعدي  رحاب ا 1 ة وا 

 نفسي  

 جامعة االستقالل

 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم نفسي   أستاذ مساعد خالد كتلو 1

 جامعة القدس المفتوحة ةة نفسي  صح   أستاذ دكتور اديوسف عو   4

 ةجاح الوطني  جامعة الن   إرشاد نفسي   أستاذ دكتور افعبد عس   .1

 جامعة الخليل إرشاد نفسي   أستاذ مساعد المصري  إبراهيم  11
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(الصدقالظاهري )بعدالتحكيمأدواتالدراسة(:ت)الملحق


    القدسالمفتوحةجامعة
عمادةالدراساتالعلياوالبحثالعلمي 

...عزيزتيالطالبة/يزيالطالبعز

بةوبعد،ةطي تحي 
 بـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلرشـــاد النفســـي  الســـتكمال متطل   تقـــوم الباحثـــة بدراســـة  

".المفتوحـةالقـدسجامعـةطلبةلدىالنفسي بالتوافقوعالقتهالبطالةقلق ": بعنوان ،والتربوي  
ة ي ـمـن كل   والتربـوي   بات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي اإلرشـاد النفسـي  وذلك استكمااًل لمتطل  

. نــة الدراســةوقــد وقــع عليــك االختيــار لتكــون ضــمن عي   ؛القــدس المفتوحــة جامعــة- عليــاالالدراســات 
بيانــات  أرجــو منــك التعــاون فــي تعبئــة هــذه االســتبانة بمــا يتوافــق مــع وجهــة نظــرك، علمــًا بــأن   ؛ذالــ

تها، وال يطلـب منـك كتابـة ي  الحفـاظ علـى سـر  راعى فقـط، وسـي الدراسة هـي ألغـراض البحـث العلمـي  
.ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك أو ،اسمك

                                                                                   
:ةالتصنيفي راتــالمتغي :لالجزءاألو 

 :فق وحالتكــالذي يت    عفي المرب  ( X)أرجو التكرم بوضع إشارة 
A1 أنثى)(-0 ذكر)(-2 الجنس 
A1  ةالتربوي العلوم)(-0ةواألسري ةاالجتماعي التنمية)( -2ةــي ــالكل 

ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا)(-4ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم)(-3
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موافقالعباراتالرقم

 ةبشد 

معارض معارض محايد موافق

 ةبشد 

 قلقالحصولعلىالعمل:الًأو

 ن من الحصول على فرصة عمل   أتمك  أخشى أال    .1
 جي بعد تخر  

     

أشعر بالقلق لمشاهدة العاطلين الباحثين عن   .1
 فرصة عمل  

     

      جبعد التخر   الظروف ستكون صعبةً  أعتقد أن    .3

 في إيجاد فرصة عمل   ع أن تواجهني صعوبة  أتوق    .1
 مناسبة  

     

      جيعلى أسرتي بعد تخر   أخشى أن أبقى عالةً   .1

مجال في  مناسبة   أخشى عدم إيجاد فرصة عمل    .1
 صي تخص  

     

      أشعر بالقلق لعدم وجود فرص عمل    .1

      يقلقني أن أنضم إلى قائمة العاطلين عن العمل  .1

أشعر بالقلق لما أراه من أحوال العاطلين عن   .4
 العمل

     

افس على فرصة بالقلق في التن ينتابني شعور    ..1
 عمل  

     

أشعر بالقلق من عدم وضع الشخص المناسب   .11
 في المكان المناسب

     

      ة في التوظيفأشعر بالقلق من األخذ بالمحسوبي    .11

 صقلقالتخص :ثانياً

   حذفت   صي الجامعيأشعر بالرضا عن تخص    .13

      جيأتوقع أسوأ االحتماالت بعد تخر    .11

      جيبعد تخر   حث عن وظيفة  سوف أعاني في الب  .11

      أقلق من مواجهة مشكلة البحث عن وظيفة    .11
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   حذفت   صيفي تخص   وجد فرص عمل  ته أعتقد بأن    .11

شهادتي ستكون مفتاح العمل  أقلق من أن    .11
 وفرصة التوظيف 

     

      ةأشعر بعدم جدوى دراستي الجامعي    .14

 للعمل في غير ني سوف اضطر  ـع أن  أتوق    ..1
 صيتخص  

     

      أقلق عند سماعي الحديث عن فرص عمل    .11

      صيال أرغب بالعمل في مجال تخص    .11

 ةةوالبدني الجوانبالجسمي :ثالثاً

تركيزي في  ر في شبح البطالة يقل  عندما أفك    .13
 دراستي

     

رت في شبح البطالة أصابتني نوبات ما فك  كل    .11
 .الدوار

     

قلبي  يخفق نًا عن وظائف خالية  ما قرأت إعالكل    .11
 .بإحداها ةة حيث يراودني األمل في الحظو بشد  

   حذفت  

أشعر  شاغرةما قرأت شروط الوظائف الكل    .11
 بالصداع

     

به ا تتطل  ة أدنى مم  إمكاناتي الجسدي   أشعر بأن    .11
 ظروف العمل

     

      لت مشهد إجراء مقابالت التوظيفما تخي  أقلق كل    .11

رت في مستقبلي ما فك  عام تنخفض كل  تي للط  شهي    .14
 الوظيفي  

     

رت مستقبلي ما تذك  أشعر بمتاعب في معدتي، كل    ..3
 الغامض الوظيفي  
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مقياسالتوافقالنفسي :ثانياً

موافقالعباراتالرقم

 ةبشد 

معارض معارض محايد موافق

 ةبشد 

 لي االنفعا–الشخصي التوافق:لاألو المجال

      كافية   في نفسي بدرجة   ثقة   لدي     .1

      ة  عام   بصفة   أنا متفائل     .1

 ة  أستطيع  مواجهة المشكالت التي تواجهني بقو    .3
 وشجاعة  

     

      في الحياة ونفع   له فائدة   ني شخص  ــأشعر بأن     .1

      مشرق   ع لمستقبل  أتطل    .1

      اآلخرين وأتعاون معهم أحب     .1

      ة والرضا عن حياتيعر بالراحة النفسي  أش  .1

      والهدوء أمام اآلخرين زان االنفعالي  ــأشعر باالت    .1

      تي بسهولة  أشعر باليأس وتهبط هم    .4

      من الدنيا عموماً  وضيق   أشعر باستياء    ..1

      ب المواقف المؤلمة بالهرب منهاـــأميل إلى أن أتجن    .11

      رات من حوليــالتغي   أستطيع التوافق مع  .11

      ما المزاج إلى حد   أعتبر نفسي عصبي    .13

 التوافقاالجتماعي :المجالالثاني
      أستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس معهم  .11

ة ة االجتماعي  أحصل على المشاركة اإليجابي    .11
 ة مع اآلخرينوالترويحي  

     

      االختالط بالناس أحب    .11

    حذفت  ء وقت فراغي مع اآلخرينل قضاأفض    .11
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      وأعمل به إذا كان رأيًا صائباً  ،أحترم رأي زمالئي  .11

      ة  اجتماعي   ذو قيمة   ني شخص  ــأرى نفسي بأن    .14

نجازاتي  ..1       أشعر بتقدير اآلخرين ألعمالي وا 

      ل مشاركة اآلخرين على أن أكون بمفرديأفض    .11

      صدقائيأشعر بالوالء واالنتماء أل  .11

أحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصي على    .13
 حقوقي

     

مع اآلخرين  يصعب علي  الدخول في منافسات    .11
 يى لو كانوا في مثل سن  حت  

    حذفت 

    حذفت  أفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرين   .11

 األسري التوافق:الثالثالمجال

      مع أسرتي متعاون   أنا شخص    .11

      أشعر بالسعادة في حياتي وأنا مع أسرتي  .11

      أن تأخذ به تحترم أسرتي رأيي وممكن    .11

      ةأنا راض  عن ظروف أسرتي االقتصادي    .14

      ي أنتمي لهذه األسرةنأفتخر أمام اآلخرين أن    ..3

      غير أسرتي ى أن تكون لي أسرة  أتمن    .31

      وصادقة   وثيقة  عالقتي مع أفراد أسرتي  أن  بأشعر    .31


معبالغشكريوتقديري

 الباحثة
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 ةإجراءفحصالخصائصالسيكومتري بعدأدواتالدراسة(:ث)الملحق
    القدسالمفتوحةجامعة

عمادةالدراساتالعلياوالبحثالعلمي 

...عزيزتيالطالبة/يزيالطالبعز

بةوبعد،ةطي تحي 
 بـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي اإلرشـــاد النفســـي  راســـة الســـتكمال متطل  تقـــوم الباحثـــة بد

".المفتوحـةالقـدسجامعـةطلبـةلـدىالنفسـي بالتوافقوعالقتهالبطالةقلق ": بعنوان والتربوي  
ة ي ـمـن كل   والتربـوي   بات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي اإلرشـاد النفسـي  وذلك استكمااًل لمتطل  

. نـة الدراسـةوقـد وقـع عليـك االختيـار لتكـون ضـمن عي   ؛القـدس المفتوحـة جامعـة - العلياالدراسات 
بيانــات  أرجــو منــك التعــاون فــي تعبئــة هــذه االســتبانة بمــا يتوافــق مــع وجهــة نظــرك، علمــًا بــأن   ؛لــذا

تها، وال يطلـب منـك كتابـة ي  الحفـاظ علـى سـر  راعى فقـط، وسـي الدراسة هـي ألغـراض البحـث العلمـي  
.أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونكاسمك 

                                                                                   
:ةالتصنيفي راتــالمتغي :لالجزءاألو 
 :فق وحالتكــالذي يت    عفي المرب  ( X)م بوضع إشارة أرجو التكر  

A1 أنثى)(-0 ذكر)(-2 الجنس 
A1  ةالتربوي العلوم)(-0ةواألسري ةاالجتماعي التنمية)( -0ةي الكل 

ةالتطبيقي والعلومالتكنولوجيا)(-4ةواالقتصادي ةاإلداري العلوم)(-3
A3  سنة)(-4ثالثةسنة)(-3ثانيةسنة()-0أولىسنة)( -0المستوىالدراسي

رابعة
A1  نابلسفرع)(-3والبيرةاهللرامفرع)(-0ةز ــغفرع)( -1الفرعالجامعي 
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مقياسقلقالبطالة-أ
موافقالعباراتالرقم

 ةبشد 

معارض معارض محايد موافق

 ةبشد 

 قلقالحصولعلىالعمل:أوالً

ن من الحصول على فرصة أتمك   أخشى أال  
 جي بعد تخر   عمل  

     

أشعر بالقلق لمشاهدة العاطلين الباحثين عن   .2
 فرصة عمل  

     

      جبعد التخر   الظروف ستكون صعبةً  أعتقد أن    .0

في إيجاد فرصة  ع أن تواجهني صعوبة  أتوق    .3
 مناسبة   عمل  

     

على أسرتي بعد  أخشى أن أبقى عالةً   .4
 جيتخر  

     

في  مناسبة   أخشى عدم إيجاد فرصة عمل    .5
 صي تخص  مجال 

     

      أشعر بالقلق لعدم وجود فرص عمل    .6

إلى قائمة العاطلين عن  يقلقني أن أنضم    .7
 العمل

     

أشعر بالقلق لما أراه من أحوال العاطلين   .8
 عن العمل

     

ينتابني شعور بالقلق في التنافس على   .9
 فرصة عمل  

     

أشعر بالقلق من عدم وضع الشخص   .22
 المناسب في المكان المناسب

     

ة في أشعر بالقلق من األخذ بالمحسوبي    .22
 التوظيف

     

 صقلقالتخص :ثانياً

      جيع أسوأ االحتماالت بعد تخر  أتوق   .20

بعد  سوف أعاني في البحث عن وظيفة   .23
 جيتخر  
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      يفة  أقلق من مواجهة مشكلة البحث عن وظ .24

شهادتي ستكون مفتاح العمل  أقلق من أن   .25
 وفرصة التوظيف 

     

      ةأشعر بعدم جدوى دراستي الجامعي   .26

للعمل في غير  ني سوف اضطر  ــع أن  أتوق   .27
 صيتخص  

     

      أقلق عند سماعي الحديث عن فرص عمل   .28

      صيال أرغب بالعمل في مجال تخص   .29

 ةةوالبدني لجسمي الجوانبا:ثالثاً

تركيزي في  ر في شبح البطالة يقل  عندما أفك   .02
 دراستي

     

رت في شبح البطالة أصابتني نوبات ما فك  كل   .02
 .الدوار

     

أشعر  شاغرةما قرأت شروط الوظائف الكل   .00
 بالصداع

     

ا ة أدنى مم  إمكاناتي الجسدي   أشعر بأن   .03
 به ظروف العملتتطل  

     

لت مشهد إجراء مقابالت ــما تخي  أقلق كل   .04
 التوظيف

     

رت في ما فك  تي للطعام تنخفض كل  ــشهي   .05
 مستقبلي الوظيفي  

     

رت ما تذك  أشعر بمتاعب في معدتي، كل   .06
 الغامض مستقبلي الوظيفي  
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 مقياسالتوافقالنفسي _ب

موافقالعباراتالرقم

 ةبشد 

معارض معارض محايد موافق

 ةبشد 

 االنفعالي –الشخصي التوافق:لاألو المجال

      كافية   في نفسي بدرجة   ثقة   لدي     .2

      ة  عام   بصفة   أنا متفائل     .0

أستطيع  مواجهة المشكالت التي   .3
 وشجاعة   ة  تواجهني بقو  

     

في  ونفع   له فائدة   ني شخص  ــأشعر بأن     .4
 الحياة

     

      رق  مش ع لمستقبل  أتطل    .5

      اآلخرين وأتعاون معهم أحب     .6

      أشعر بالراحة النفسية والرضا عن حياتي  .7

والهدوء أمام  زان االنفعالي  ــأشعر باالت    .8
 اآلخرين

     

      تي بسهولةــأشعر باليأس وتهبط هم    .9

      من الدنيا عموماً  وضيق   أشعر باستياء    .22

ف المؤلمة ب المواقــأميل إلى أن أتجن    .22
 بالهرب منها

     

      رات من حوليــأستطيع التوافق مع التغي    .20

      المزاج إلى حد  ما أعتبر نفسي عصبي    .23

 التوافقاالجتماعي :المجالالثاني
      أستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس معهم  .24

ة أحصل على المشاركة اإليجابي    .25
 ة مع اآلخرينة والترويحي  االجتماعي  

     

      االختالط بالناس أحب    .26
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وأعمل به إذا كان  ،أحترم رأي زمالئي  .27
 رأيًا صائباً 

     

 ذو قيمة   ني شخص  ــأرى نفسي بأن    .28
 ة  اجتماعي  

     

نجازاتي  .29       أشعر بتقدير اآلخرين ألعمالي وا 

ل مشاركة اآلخرين على أن أكون أفض    .02
 بمفردي

     

      ألصدقائيأشعر بالوالء واالنتماء   .02

أحرص على حقوق اآلخرين بقدر    .00
 حرصي على حقوقي

     

 األسري التوافق:الثالثالمجال

      مع أسرتي متعاون   أنا شخص    .03

      أشعر بالسعادة في حياتي وأنا مع أسرتي  .04

      أن تأخذ به وممكن   ،تحترم أسرتي رأيي  .05

      ةأنا راض  عن ظروف أسرتي االقتصادي    .06

ي أنتمي لهذه ــنأفتخر أمام اآلخرين أن    .07
 األسرة

     

      غير أسرتي ى أن تكون لي أسرة  أتمن    .08

عالقتي مع أفراد أسرتي  أن  بأشعر    .09
 وصادقة   وثيقة  

     



معبالغشكريوتقديري
 الباحثة
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ةتسهيلالمهم كتاب (:ج)الملحق

 


