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: كتكاقٓعٍـ
 
 ..................: ...التكقٓع  رئٓس لجىة الهىاقشة                شآٌفأحهد هحهد : الدكتكر .1
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 إلهداءا

ليمى فمذات كبدي و ...فطومزوجتي الحبيبة الحالمات  واتاالحسن لجميالتي

لمن منحوني الحياة عمى .. لميمى الحرة صوت العقل ورفيقة الفكرة ..وليان

حرار األمن الشباب العربي رفقاء دربي ل....مني مالذي اآلماارض ألبي وأ

لكل من  ..رادتهمقولهم من أسر إأطمقوا عو.. موراء عقمه معقيدته من وضعوا

خوتي إل.. يريد ليفرض عمى عقمه كيف يفّكروا  ..يفّكر ليختار الذي يريد

الذين لم يعودوا لموراء حتى مع غروب  يصديقاتوزمالئي وأصدقائي و

..  الشمس

. المتواضع ثمرة جهديأهدي  ليكم جميعاً إ

   ثالباح                                                         

 ياد بسام اشتيةإ                                                    
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 إقرار

الرسالة أىٍا قُأدهت إلِ جاهعة القدس، لىٓؿ درجة الهاجستٓر، كأىٍا ىتٓجة أبحاثْ الخاصة،  أُأقر أىا هُأعدّد 

ٌذي الرسالة، أك أم جزء هىٍا لـ ٓقدـ لىٓؿ درجة عمٓا ٖم  باستثىاء ها تـ ا٘شارة إلًٓ حٓثها كرد، كأف

 .  جاهعة أك هعٍد أخر
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 شكر وتقدير

السالم عمى خير من نطق الحمد هلل رب العالمين، خالق اإلنسان ومعممه صنعة البيان، والصالة و

وبعد ...  ،بالضاد وأبان عن مرامي الكالم، سيدنا محمد صموات اهلل وسالمه عميه

فمسطين، منهل العمم  –يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى جامعة القدس 

كما أشكر  ،التربويةوعمادة كمية العموم  وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة الدراسات العميا، ،والعمماء

وأخص ية، والتربالعموم في كمية رشاد النفسي التربوي برنامج اإل في جميع أعضاء الهيئة التدريسية

والشكر موصول لكل من ساهم في  ،رشاد النفسي التربويي برنامج اإلالهيئة التدريسية ف بالذكر

" محمد شاهين الدكتور"ذ الفاضل ستالى األإنحني احترامًا أو لى حيز الوجود،إخراج هذذ الرسالة إ

هذا العمل، حيث كان لتوجيهاته القيمة المتميزة شراف عمى رسالتي، متجشمًا رعاية الذي كرمني باإل

. األثر الكبير في إنجاز هذذ الرسالة

رشاد النفسي في برنامج اإلوزمالئي لالستبيان، وكافة زميالتي  وا يفوتني أن أشكر لجنة المحّكمين

صدقائي وزمالئي وأل ألفراد عائمتي جميعاً ألسرتي الصغيرة، والشكر الجزيل واختمها بتقديم  التربوي،

 .أتممت بحثي هذاحتى عمى تشجيعهم ومساعدتهم لي 

 

الباحث                                                                                    

ياد بسام اشتية إ                                                    
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 :ممخص

لدل طمبة السىة اٚخٓرة فْ جاهعة  قمؽ البطالة كفعالٓة الذاتتقصْ العٛقة بٓف لِ إ ٌدفت الدراسة

ْ، القدس كطبقت ٌذي الدراسة الجىس، كالكمٓة، كالتقدٓر اٖكادٓهْ، : فْ ضكء بعض الهتغٓرات، ٌك

كادٓهْ لقدس فْ الفصؿ الدراسْ الثاىْ هف العاـ اٖجاهعة ا السىة اٚخٓرة فْ عمِ طمبة

طالبان ( 288)هف  الفعمٓة تككىت عٓىة الدراسةكطالبان كطالبة، ( 2503)كالبالغ عددٌـ ، 2013/2014

، كقد العشكائٓةالطبقٓة  بطٓرقة العٓىة ، اختٓركاهف حجـ الهجتهع%( 11)كطالبة، أم ها ىسبتً 

هقٓاسٓف فْ ٌذي الدراسة  رتباطْ فْ ٌذي الدراسة، كاستخدـ الباحثالهىٍج الكصفْ اٚ استخدـ الباحث

. فعالٓة الذات، كهقٓاس قمؽ البطالةٌها هقٓاس 

هرتفعان، كاف  طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسلدل  قمؽ البطالةهستكل أف  تكصمت الدراسة إلِ

كها اتضح أف ٌىاؾ عٛقة طان، هتكسكاف الطمبة لدل هستكل فعالٓة الذات كبٓىت الىتائج أف درجة 

. بٓف قمؽ البطالة كفعالٓة الذات لدل الطمبة عكسٓة

لذات لدل طمبة السىة كأظٍرت الىتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائٓان فْ كؿ هف قمؽ البطالة كفعالٓة ا

كادٓهْ، بٓىها كاىت الفركؽ دالة عزل لهتغٓرات الجىس، كالتقدٓر اٖفْ جاهعة القدس ت ةخٓراٖ

الكمٓة  هتغٓرتعزل ؿ ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  قمؽ البطالةفْ هتكسطات إحصائٓان 

ٓرة فْ تهٓرضٓةاؿك طبٓةالتخصصات اؿلصالح  ، بٓىها أكضحت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ جٌك

. الكمٓة هتغٓرتعزل ؿ ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  درجة فعالٓة الذات

خٓرة، ، ٚ سٓها طمبة السىة اٖإعداد كتىفٓذ البراهج اٚرشادٓة لطمبة الجاهعةلدراسة بضركرة كأكصت ا

ؽ الذات كآكسابٍـ هجهكعة هف الهٍارات ككتابة السإلِ كالٍادفة إ لٓات اجتٓاز ٓرة الذاتٓة كفف تسٓك

ا ،هقابٛت التكظٓؼ  .كغٌٓر
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Unemployment Anxiety and its Relationship to Effectively Self-esteem 

among Last Year Students at Al- Quds University 

        Prepared by: Iyad Ishtaya 

Supervised by: Dr. Mohammed A. Shaheen 

Abstract: 

The study aimed to investigate the relationship between self-efficiency and anxiety of 

unemployment among last year students at Al- Quds University, in the light of some 

variables, which are sex, college, and the academic average. The study was applied at 

(2503) last year students of the second semester of the academic year )2013-2014( at Al- 

Quds University, through a sample of (288) students, which represented (11%) of the 

community, whom were chosen randomly by the sample class according to the student sex. 

The researcher used the linking descriptive method in this study; the data was collected by 

using the study scales, which are anxiety of unemployment scale and self-efficiency scale. 

The study concluded that the anxiety of unemployment scale among the last year students 

at the Al- Quds University was high, as the anxiety field came in the first place, the anxiety 

towards the specialization in the second place, and the physical aspect field in the final 

place. 

The results showed that the degree of self-efficiency level among the students was average. 

It wasl also clear that there was a negative coorelation, which means whenever self-

efficiency scale among Al- Quds University last year student decreased, the anxiety of 

unemployment scale increased. 

The results showed that there are no statistically significant differences in both anxiety of 

unemployment and self-efficiency attributed to variables of sex and academic average 

among the last year students at Al- Quds University. While the differences were 

statistically significant in the averages of the anxiety of unemployment attributed to the 

variable of college for the benefit of medical and nursing specializations, and the 

differences in the self-efficiency degree was not as different as the college degree and 

enough for the statistical significant. 

The study recommended the necessity of preparing and implementing guidance programs 

for last year students, trying to provide them with skills, such as writing CV’s, self-

marketing art, and the mechanisms of passing job interviews, etc. 
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الفصل األول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خمفية الدراسة ومشكمتها 

 مقدمة 1.1

ـ أساس  الشباب ٌـ الفئة الرئٓسة التْ ٓعكّدؿ عمٍٓا فْ كؿ زهاف كهكاف فْ بىاء الهجتهعات، باعتباٌر

عجمة التىهٓة، كرغـ كؿ ذلؾ ىجد أف ٌىاؾ التقدـ فْ الهجتهع كالعىصر الرئٓس لٙىتاج كالدافع اٖكؿ ؿ

العدٓد هف الهعكقات التْ تحكؿ دكف قٓاـ الشباب الجاهعْ بدكر فعاؿ فْ تىهٓة الهجتهع، فالهشكمة 

برح ٓرفضً هراران كتكراران خاصة عىدها تشترط  هازالت قائهة بٓف الخٓرج الجاهعْ كسكؽ العهؿ الذم ها

شعكران بىقص فْ فرصتً الطالب الجاهعْ كحٓف ٓككف لدل  .ؽالخبرة كالكفاءة لقبكلً فْ ٌذا السك

ٛن ٖم سبب هف اٖسباب فٓرسة لمتشاـؤ كا٘حباط  ققعكمإف ذلؾ ، ؼلمحصكؿ عمِ كظٓفة هٛئهة هستقب

الشككؾ تساكري حكؿ ، فتبدأ بعد أف كاف ٓىبض بالحٓكٓة كحب الحٓاة راغبان فْ تقدٓـ شْء لكطىً

 .ة بقمؽ البطالةٓككف عرضة لٙصابك، هستقبمً

 ٓسة هف الهشكٛت التْ لٍا أبعاد اجتهاعٓةرئلقد أضحت البطالة فْ هختمؼ دكؿ العالـ ٌْ هشكمة  

كٓبدك أف البطالة قد . ، فٍىاؾ هٛٓٓف العاطمٓف عف العهؿ هكزعٓف عمِ هختمؼ أىحاء الهعهكرةكىفسٓة

عالهّٓدة الثاىٓة، حٓث كاىت البطالة دخمت هرحمة جدٓدة تختمؼ تهاهان عف بطالة عالـ ها بعد الحرب اؿ

جزءن هف الدكرة اٚقتصادٓة بهعىِ أىّدٍا تظٍر هع ظٍكر هرحمة الرككد كتختفْ هع هرحمة ا٘ىعاش، أهّدا 

أف فقد أصبحت البطالة كهىذ ها ٓٓزد عف ربع قرف هشكمة ٌٓكمٓة، فبالرغـ هف تحقّدؽ اٚىتعاش كالىهك 

كفْ البٛد الىاهٓة تتفاقـ البطالة بشكؿ عاـ هع استهرار فشؿ . خرلاٚقتصادم تتفاقـ البطالة سىة بعد أ

جٍكد التىهٓة كتفاقـ الدٓكف الخارجٓة كتطبٓؽ براهج صارهة لٛىضباط الهالْ، كهها زاد هف خطكرة 
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اٖهر أف ٌىاؾ فقران شدٓدان فْ الفكر اٚقتصادم الراٌف لفٍـ هشكمة البطالة كسبؿ الخركج هىٍا، اٖهر 

ع ظٍكر بعضان هف اٖفكار التْ تتبىِ فكرة أف البطالة أضحت هشكمة تخص ضحآا الذم شج

دربؾ، )الهجتهعات التْ لـ تىجح فْ التكٓؼ هع هفٍـك العكلهة الجدٓد أك تىدهج فْ اقتصادٓاتٍا 

2004 .)

 إذاكتعدّد سٓاسات التعمٓـ هف العكاهؿ التْ تساعد عمِ ىشكء ظاٌرة البطالة فْ الهجتهعات، خاصة  

أخذىا باٚعتبار اٚختٛؿ الىاتج عف عدـ تىاغـ السٓاسة التعمٓهٓة لبمد ها هع هتطمبات الىهك ها 

ففْ البمداف الهتقدهة ٌىالؾ ىكعان هف التكاهؿ ها بٓف هخرجات التعمٓـ كهتطمبات . اٚقتصادم لذلؾ البمد

ىٍجة لقطاعات التعمٓـ احتٓاجات التىهٓة هف القكل البشٓرة، كذلؾ ىتٓجة إتباع سٓاسات تخطٓط هـ

ان، اٖهر الذم ٓعتبري الهىظركف بأىً دعاهة رئٓسة  فٍٓا، كها أف الحاجة إلِ التعمٓـ العالْ أهران ضركٓر

ىكعٓتٍـ كهستكل كفاءتٍـ فْ  ها ٌْ فْ بعدد الخٓرجٓف بقدرلٓست لعبرة ، فاهف دعاهات التقدـ كالرقْ

بها  ،عمِ هقاعد الدراسة تمقاٌا الطمبةة كالكفكءة التْ هستفٓدٓف هف البراهج التعمٓهٓة الهتطكر ،اٖداء

(. 2007، الصباف)العهؿ إلِ الهٍارات كالكفاءات الٛزهة سكؽ حاجة هع ٓتىاسب 

تؤدم إلِ التكتر الذم ٓعتبر بدآة فقداف الفرد  ، قدٚك شؾ أف حالة البطالة التْ ٓعاىْ هىٍا الشباب

إعادة التكازف أك فقداف ٌذا التكازف، كلذا فٍْ بهثابة البؤرة التْ  ، كبالتالْلتكازىً الىفسْ كالفسٓكلكجْ

فالتكتر ٓؤدم إلِ خمؿ فْ التكاهؿ الفسٓكلكجْ  تؤدم إلِ اٚضطرابات الىفسٓة كالسٓككسكهاتٓة،

ٛن هىاسبان  -كالىفسْ كاٚجتهاعْ فْ إضطراب ههٓز  -تظٍر آثاري إذا لـ ٓستطع الفرد حؿ الهكقؼ ح

ٛن فْ عهمٓة التكٓؼ الىفسْ(. 1993طً، )شخصٓة الفرد  فْ بعد هف أبعاد  –كتحدث حالة البطالة خم

هها ٓدفع إلِ العزلة  ،اٚجتهاعْ لمفرد هع هجتهعً، اٖهر الذم ٓؤصؿ الشعكر الدائـ بالفشؿ كا٘خفاؽ

 .(2006أىكام، ) كعدـ اٚىتهاء
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كالدافعٓة  كرة الذات كالتكتر الىفسْلذا فإف دراسة القضآا كالهشكٛت التْ تتعمؽ بالهستقبؿ تعكس ص

لمدراسة، ىظران لها ٓشٍدي الهجتهع هف تغٓرات هتٛحقة تؤثر عمِ اٖفراد كعمِ جكاىب الحٓاة الهختمفة 

( 2002، عبد الحهٓد)

إف ىظرة الشباب لمهستقبؿ تتأثر إلِ حد كبٓر بإدراؾ الفرد لذاتً، كلٌٗداؼ التْ ٓسعِ إلِ تحقٓقٍا، 

ْ ،لبة التْ ٓحاكؿ أف ٓتجىبٍا كالعكائؽ التْ تهىع تحقٓؽ ٌذي اٌٖداؼكلٌٗداؼ السا  تًتتأثر بىظر ٌك

تأثر بٍا ،جد فٍٓااكتلبٓئة الىفسٓة التْ ما ضهف لهستقبؿؿ  ،كتشهؿ جهٓع اٖحداث التْ تؤثر فْ الفرد ٓك

كف هف ٓتؾ حٓث أف الهستقبؿ ٓساعد الشخص عمِ بىاء أٌداؼ بعٓدة الهدل، كها أف قمؽ الهستقبؿ

الجاىب الهعرفْ كالجاىب الدافعْ، كىستطٓع القكؿ أف القمؽ هف الهستقبؿ قد ٓؤثر عمِ : ٌها ،جاىبٓف

فقدي القدرة عمِ حؿ الهشكٛت، هها ٓؤدم إلِ ضعؼ  عطؿ أٌدافً ٓك هستكل الطهكح لدل الشباب ٓك

ئص الهٍهة فْ فعالٓة الذات التْ ترتبط بعدـ التركٓز كالىقص، كتعتبر فعالٓة الذات هف الخصا

هكاجٍة القمؽ، كبالتالْ فإف قمؽ الهستقبؿ ظاٌرة تستحؽ الدراسة بٓف طمبة التعمٓـ الجاهعْ بصكرة 

عاهة، ٖف الحٓاة تعج بالكثٓر هف اٖشٓاء الهقمقة سكاءن أكاف ذلؾ عمِ الصعٓد الدراسْ أـ اٚجتهاعْ 

(1986Bandura, .)  

فعالٓة الذات تعهؿ عمِ التحكـ فْ أىهاط التفكٓر  إلِ أف (Bandura, 1995) كقد أشار باىدكرا

الهثٓرة لمقمؽ كتؤثر عمِ هستكل الطهكح كا٘ىجاز كالدافعٓة كالتعمـ، فالفعالٓة الذاتٓة لدل الفرد ٌْ 

أساس هٍـ لتحدٓد هستكل دافعٓتً، كهستكل صحتً الىفسٓة، كقدرتً عمِ ا٘ىجاز الشخصْ، كها أف 

كعٓة الىشاطات كالهٍهات التْ ٓختار الفرد تأدٓتٍا، كعمِ كهٓة الجٍد الذم الفعالٓة الذاتٓة ٓؤثر عمِ ف

ٓبذلً ٘ىجاز هٍهة أك ىشاٍط ها، بؿ كعمِ طكؿ هدة الهقاكهة التْ ٓبدٍٓا الفرد أهاـ العقبات التْ 

 .تعترض طٓرقً، كالعكس صحٓح
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ٌك شْء ُٓأبىِ عمِ هدل كتتكلد الفعالٓة الذاتٓة هف تجارب الحٓاة كهف أشخاص ىتخذٌـ قدكة لىا، ك

كتعتبر سىكات هف القٓاـ بردكد أفعاؿ تجاي تحدٓات الحٓاة كالتدرب عمِ التعاهؿ هعٍا بهركىة كهثابرة، 

فعالٓة الذات تعدّد  فعالٓة الذات هف العكاهؿ الهٍهة التْ تؤثر بطٓرقة فاعمة فْ هكاجٍة القمؽ، كها أف

الفرد، كتُأسٍـ فْ تحقٓؽ أٌدافً الشخصٓة، فاٖحكاـ هف الهتغٓرات الىفسٓة الهٍهة التْ تُأكجً سمكؾ 

ادة القدرة عمِ ا٘ىجاز،  هكاىاتً، لٍا دكر ٌاـ فْ إسٍاـ ٓز كالهعتقدات التْ ٓهتمكٍا الفرد حكؿ قدراتً كا 

كتقكـ ىظٓرة فعالٓة الذات عمِ أساس اٖحكاـ الصادرة هف الفرد عف قدرتً عمِ تحقٓؽ  .كىجاح اٖداء

ت هعٓىة، كالتقكٓـ هف جاىب الفرد لذاتً عها ٓستطٓع القٓاـ بً، كهدل هثابرتً، كلمجٍد أك القٓاـ بسمككٓا

 هقاكهتً الذم سٓبذلً، كهركىتً فْ التعاهؿ هع الهكاقؼ الصعبة كالهعقدة، كتحدًٓ لمصعاب

(Bandura, 1995). 

جاهعة القدس، قصْ كاقع قمؽ البطالة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ تـ الباحث باكفْ ضكء ها سبؽ، ؽ

 .كعٛقة ذلؾ بدرجة فعالٓة الذات لدٍٓـ

 

مشكمة الدراسة  2.1

تهثؿ هشكمة البطالة كتكظٓؼ القدرات كالطاقات البشٓرة كاحدة هف أٌـ القضآا التىهكٓة، لها لٍا هف 

كتشكؿ هخرجات التعمٓـ العالْ كهدل . أبعاد كاىعكاسات اجتهاعٓة، كىفسٓة، فْ الكاقع الفمسطٓىْ

ٌا ٚحتٓاجات سكؽ العهؿ جزءن رئٓسان كهٍهان هف ٌذي الهشكمة، خاصة بعد اكتهاؿ ا٘شراؼ هٛءهت

كالهسؤكلٓة لكزارة التربٓة كالتعمٓـ العالْ عمِ هككىات قطاع التعمٓـ بهستكٓاتً كافة، كها حدث هف 

ت فْ الهجاٚت اٚقتصادٓة كأسكاؽ العهؿ كهتطمباتٍا  (. 2014شآٌف، )تغٓرات كتحٚك

ا عمِ الصحة تفْك ا السٓئة عمِ الصحة الىفسٓة، كها لٍا آثاٌر د ا٘حصاءات العمهٓة أفَّ لمبطالة آثاٌر

شعركف بالفشؿ، كأىٍـ إلِ إفَّ ىسبة كبٓرة هف العاطمٓف عف العهؿ ٓفتقدكف . الجسدٓة تقدٓر الذات، ٓك
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ـ لعقمٓة كالجسهٓة هىخفضة، كها كُأِجد أف ىسبة هىٍـ ٓسٓطر عمٍٓـ الهمؿ، كأفَّ ٓقظتٍـ ا. أقؿُّ هف غٌٓر

، كقد كها أف البطالة تُأعٓؽ عهمٓة الىهك الىفسْ بالىسبة لمشباب الذٓف ها زالكا فْ هرحمة الىهك الىفسْ

ـ الفرد لقدراتً كاستعداداتً بىظرتً لهستقبمً، كبالتالْ كقكعً فٓرسة لقمؽ البطالة  خطابْ، )ٓرتبط تقٓك

2007). 

ٓجاد عة الخٓرجٓف كهساعدتٍـ فْ التفاعؿ هع سكؽ العهؿ كها اف طبٓعة عهؿ الباحث فْ هتاب كا 

ء الخٓرجٓف هف صعكبات كهعكقات فْ سبٓؿ  فرص العهؿ، اعطتً الفرصة لٓٛهس ها ٓعاىًٓ ٌٚؤ

ـ بالقمؽ الدائـ عمِ  الحصكؿ عمِ فرصة عهؿ هٛئهة كاىعكاس ذلؾ عمِ حالتٍـ الىفسٓة كشعكٌر

  .هستقبمٍـ

العٛقة بٓف قمؽ البطالة كفعالٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة  تقصْ ٌذي الدراسة إلِ تكعمًٓ، سع

ت أتٓةفْ جاهعة القدس،   :كتتحدد هشكمة الدراسة فْ هحاكلة ا٘جابة عف التساٚؤ

 ؟طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسلدل  ها هستكل قمؽ البطالة .1

 ؟القدسطمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة فعالٓة الذات لدل  درجةها  .2

لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ  البطالة هتكسطات قمؽٌؿ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ  .3

 ؟، كالتقدٓر اٖكادٓهْ، تعزل لهتغٓر الجىس، كالكمٓةجاهعة القدس

لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ  فعالٓة الذاتهتكسطات ٌؿ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ  .4

 ؟، كالتقدٓر اٖكادٓهْجىس، كالكمٓة، تعزل لهتغٓر اؿجاهعة القدس

لدل طمبة السىة ذات دٚلة إحصائٓة بٓف قمؽ البطالة كفعالٓة الذات  ةرتباطْإٌؿ ٌىالؾ عٛقة  .5

 ؟اٖخٓرة فْ جاهعة القدس
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الدراسة  أهمية 3.1

أٌهٓة  تىحصرالكشؼ عف طبٓعة العٛقة بٓف هتغٓرات الدراسة، ك تٍاأٌهٓة الدراسة فْ هحاكؿ هثؿتت

 :ٌا فْ العدٓد هف اٚعتبارات الىظٓرة كالتطبٓقٓة عمِ الىحك أتْئراإج

 :األهمية النظرية

  ا فْ البىاء اٚجتهاعْ لمهجتهع تأتْ أٌهٓة دراسة هكضكع البطالة هف حٓث ارتباطٍا كتأثٌٓر

 .، كالىفسٓة، كالسٓاسٓة، كاٖهىٓةكاٚقتصادٓة ،كالهتهثؿ فْ الجكاىب اٚجتهاعٓة

  التْ تىاكلت عٛقة قمؽ  -عمِ حد عمـ الباحث -اسة اٖكلِ هف ىكعٍا فْ فمسطٓفٌذي الدر تعدُأ

فعالٓة الذات، لذا فإف ىتائج الدراسة ٓهكف أف تسٍـ فْ إثراء الهكضكع هف كجٍة الىظر بالبطالة 

 .لفٍـ طبٓعة ٌذي العٛقة الهعرفٓة

  م لمبطالة، كالذم لـ ٓمقِ الذم ٓتعمؽ بالجاىب الىفسدب الىظرم الدراسة فْ إضافتٍا لٗستسٍـ

اٌٚتهاـ الكافْ إسكة بالجكاىب اٖخرل اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة سكاء فْ اٖدب الىظرم بالمغة 

 .العربٓة أك حتِ بالمغة اٚىجمٓٓزة

 

 :األهمية التطبيقية

 هف الهتكقع أف تفٓد ىتائج الدراسة الحالٓة أصحاب القرار فْ الجاهعة هف خٛؿ تبىْ استراتٓجٓات 

هكاىٓاتٍـ الذاتٓة بها ٓساعدٌـ عمِ  ،هعٓىة تساعد طمبة السىة الجاهعٓة اٖخٓرة عمِ تىهٓة قدراتٍـ كا 

ٛن عف هساعدتٍـ عمِ خفض قمؽ البطالة كتعٓزز فعالٓتٍـ  ،بىاء خٓاراتٍـ كتكقعاتٍـ بشكؿ سمٓـ فض

 .الذاتٓة
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 بٓة ٓـ ر هككىات أم براهج إرشادٓة أك تدٓر ا لهساعدة الخٓرجٓف قد تفٓد الدراسة فْ تطٓك ٌر كف تطٓك

أك حتِ الطمبة عمِ هقاعد الدراسة لمتعاهؿ هع حاٚت القمؽ الهرتفع الهقبمٓف عمِ سكؽ العهؿ 

 .لدٍٓـ

أهداف الدراسة  4.1

قمؽ البطالة كعٛقتً بفعالٓة الذات لدل عٓىة هف طمبة السىة حاكلت ٌذي الدراسة الكقكؼ عمِ كاقع 

بٓف الشعكر  ةسعت الدراسة إلِ التحقؽ هف كجكد عٛقة ارتباطْ ، فقدلًٓكع .اٖخٓرة فْ جاهعة القدس

إضافة إلِ هحاكلة  ،بقمؽ البطالة كدرجة فعالٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس

باختٛؼ عدد هف الهتغٓرات  ،قمؽ البطالة كدرجة فعالٓة الذات درجةتقصْ الفركؽ فْ كؿ هف 

 .، كتقدٓري اٖكادٓهْ(تخصصً) ككمٓتًالب، لطؿجىس اؿالىكعٓة، ؾ

فرضيات الدراسة  5.1

: لٙجابة عف أسئمة الدراسة، كاستىادان إلِ اٖدب الىظرم، فقد صٓغت فرضٓات الدراسة حسب أتْ

فْ هتكسطات  (α<0.05)عىد هستكل الدٚلة ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة اٖكلِ

. سىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس تعزل لهتغٓر الجىسقمؽ البطالة لدل طمبة اؿ

فْ هتكسطات  (α<0.05)عىد هستكل الدٚلة ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة الثاىٓة

. قمؽ البطالة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس تعزل لهتغٓر الكمٓة

فْ هتكسطات  (α<0.05)تكل الدٚلة عىد هسٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة الثالثة

. قمؽ البطالة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ كمٓة التربٓة بجاهعة القدس تعزل لهتغٓر التقدٓر اٖكادٓهْ
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فْ هتكسطات  (α<0.05)عىد هستكل الدٚلة ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة الرابعة

. عة القدس تعزل لهتغٓر الجىسلٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاـافع

فْ هتكسطات  (α<0.05)عىد هستكل الدٚلة ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة الخاهسة

. فعالٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس تعزل لهتغٓر الكمٓة

فْ هتكسطات  (α<0.05)عىد هستكل الدٚلة ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة : الفرضٓة السادسة

. فعالٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس تعزل لهتغٓر التقدٓر اٖكادٓهْ

بٓف  (α<0.05)ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة  ةٚ تكجد عٛقة ارتباطْ: الفرضٓة السابعة

 .لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسقمؽ البطالة كفعالٓة الذات درجتْ 

 

 حدود الدراسة  6.1

ك قمؽ البطالة كعٛقتً بفعالٓة الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة  تتحدد الدراسة بالهكضكع الذم تتىاكلً، ٌك

كذلؾ باٚعتهاد عمِ الهىٍج الكصفْ ا٘رتباطْ، كبعٓىة الدراسة هف طمبة السىة  ،فْ جاهعة القدس

هااٖخٓرة فْ جاهعة القدس، كباٖدكات الهستخدهة كخصائ هقٓاس قمؽ البطالة كهقٓاس : صٍا، ٌك

.  فعالٓة الذات

: كستحدد إهكاىٓة تعهٓـ ىتائج الدراسة فْ ضكء الجكاىب أتٓة

ْ هف طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسطالبان ( 288)تككىت عٓىة الدراسة هف : عٓىة الدراسة ، ٌك

القدس، كالبالغ عددٌـ حسب عهادة  هف هجهكع طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة%( 11)تهثؿ ها ىسبتً 

. طالبان كطالبة( 2503)القبكؿ كالتسجٓؿ 

. أخذت العٓىة هف بٓف طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس: الهحدد الهكاىْ

(. 2014-2013)طبقت الدراسة فْ العاـ الدراسْ : الهحددات الزهاىٓة
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. كاردة فْ ٌذي الدراسةاقتصرت عمِ الهفآٌـ كالهصطمحات اؿ: الهحددات الهفآٌهٓة

اقتصرت عمِ أدكات الدراسة كدرجة صدقٍا كثباتٍا، كعمِ عٓىة الدراسة : الهحددات ا٘جرائٓة

 .كالهعالجات ا٘حصائٓة الهستخدهة ،كسهاتٍا
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مصطمحات الدراسة  7.1

 Unemployment Anxiety" "قمق البطالة 

الطالب كشٓؾ التخرج ىتٓجة لتكقعاتً شبً  ٌك استجابة اىفعالٓة هؤقتة غٓر سارة، كشعكر هكدر ٓتٍدد

اٖكٓدة لشبح البطالة، كها ٓصاحبٍا هف تكترات كهخاكؼ كعدـ استقرار الحالة الهزاجٓة كاىشغاؿ 

(. 2008الجهاؿ كبخٓت، )الفكر، كاضطراب عاـ  فْ الحالة الجسهٓة 

عرؼ  ٍٓا الهفحكص عمِ إجرائٓان فْ ٌذي الدراسة هف خٛؿ الدرجة التْ ٓحصؿ عؿ قمؽ البطالةٓك

 . هقٓاس قمؽ البطالة الهستخدـ فْ الدراسة

 : "Self-efficacy"الذات  فعالية

 أك الجدٓدة، الهكاقؼ قدراتً خٛؿ فْ الكاهىة الفرد ثقة: "بأىٍا الذات فعالٓة (2001)العدؿ ٓعرؼ

 التركٓز هع ة،الشخصْ قكاي فْ الفرد ٌْ اعتقادات أك الهألكفة، كغٓر الكثٓرة الهطالب ذات الهكاقؼ

 ".لمتفاؤؿ اٖخرل اٖسباب أك دكف الهصادر السمكؾ تفسٓر فْ الكفاءة عمِ

فْ ٌذي الدراسة هف خٛؿ الدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهفحكص عمِ  إجرائٓان  كتعرؼ فعالٓة الذات

. فْ الدراسة الهستخدـ الذات فعالٓة هقٓاس
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 الفصل الثاني

السابقة  اإلطار النظري والدراسات
 

النظري  اإلطار :أواً 

الدراسات السابقة : ثانياً 
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 الفصل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 1.2

  مقدمة 1.1.2 

 -ىؾككلبِ كلٓفٓت كأٓز هثؿ-إختمفت آراء الباحثٓف حكؿ العٛقة بٓف القمؽ كالخكؼ، إذ ٓرل البعض 

خر أىٍها هتهآزاف، فالقمؽ ٓحدث حكؿ شْء أىٍها هترادفاف كهتحداف فْ الهعىِ، بٓىها ٓرل البعض أ

ك ٓتهٓز بصفة عدـ التحدٓد كعدـ كجكد هكضكع ،ها إدراؾ الخطر، ٚك  مغٓر هكجً ٓؿ ان تىبًٓ دُأ كٓع ،ٌك

أم قمؽ - لخكؼ ٓتعمؽ بهكضكع هآهكف التحرر هىً بتصٓرفً فْ سمكؾ تجىبْ ىكعِ، بٓىها ا

عتبر دافع لمتجىب ،فٍك قمؽ حكؿ خطر هعركؼ -هكضكعْ فالطالب الذم ٓدرؾ أىً ربها ٓصبح  .ٓك

ٛن  إذا ها جاء رد فعمً فْ  -بعد عدة أشٍر بسبب سكء اٖحكاؿ اٚقتصادٓة التْ تهر بٍا البٛد -عاط

ك فٍك ٓعاىِ هف قمؽ هكضكعْ ٖف هصدر  ،صكرة بحث عف كظٓفة قمقً هرتبط بالعالـ الخارجْ ٌك

 ،الخكؼ هف البطالة، أها الطالب الذم ٓعاىِ هف قمؽ البطالة فٍك الطالب الذم ٓخاؼ خكفان شدٓدان 

صؿ إلِ الحالة الهرضٓة هف عدـ تركٓز كتكقع الٍٓزهة كالعجز فٍك قد أىتقؿ هف هجرد الخكؼ هف  ،ٓك

التكقعات حكؿ أحداث الحٓاة الهستقبمٓة، خاصة كقد كجدت الدراسات أف  .البطالة إلِ قمؽ البطالة

 (.1987عبد الخالؽ، )تكقع الهخرجات السالبة ٓرتبط  بالعجز كاٚكتئاب 
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 القمق  2.1.2

ادة حدة القمؽ،  ا ٓز إف الهتفحص لكاقع الحٓاة ٓجد أف ٌىاؾ أسبابان كثٓرة تتكلد كؿ ٓكـ تستدعْ بدكٌر

اب فتتىاقص فرص العهؿ كاىتشار الكاسطة كاؿ ٛن عف الحركب كاٌ٘ر هحسكبٓة كعدـ العدالة، فض

كالشعكر الهستهر بعدـ اٚستقرار، كاٖكضاع السٓاسٓة كاٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة الهضطربة، كمٍا تٓزد 

. هف حدة القمؽ كخاصة عىد الشباب الذٓف ٌـ عمِ هقاعد الدراسة الجاهعٓة

القمؽ الخمقْ، كالقمؽ العصابْ، كلقمؽ الهكضكعْ، ا: هثؿ ،كقدـ التراث الىفسْ لمقمؽ أىكاع عدة لمقمؽ

قمؽ الهدرسة، كقمؽ اٚهتحاف، كالقمؽ الكاهف، كالقمؽ الظاٌر، كقمؽ اٚىفصاؿ، كالقمؽ اٚجتهاعْ، ك

 .(2004اٖىصارم، )كقمؽ السهة  ،قمؽ الحالةكقمؽ الجراحة، كقمؽ الهرض، كقمؽ الهكت، ك

ة الهٍهة التْ تكاجً الطمبة بصفة عاهة، كطمبة الجاهعة ٚك شؾ أف القمؽ ٓعد هف الهشكٛت الىفسْ

كذلؾ لكثرة ها ٓكاجٍكىً هف تحدٓات كضغكط بعضٍا ٓرجع لمهتغٓرات اٚقتصادٓة  ،بصفة خاصة

كالبعض أخر ربها ٓعكد لمدراسة كهتطمباتٍا، إٚ أىً ٓهكف القكؿ  ،كاٚجتهاعٓة كالسٓاسٓة فْ الهجتهع

ات الىفسٓة اىتشاران بٓف طمبة الجاهعة عمِ اختٛؼ تخصصاتٍـ، كربها أف القمؽ ٓعد أكثر اٚضطراب

تؤدم الهستكٓات الهرتفعة هف القمؽ إلِ ا٘تٓاف بسمككٓات غٓر هقبكلة، كلذا ٓعد القمؽ لب كصهٓـ 

ك أٓضان  ىجازات أساس جهٓع ا٘ الصحة الىفسٓة، فالقمؽ ٌك أساس جهٓع اٖهراض الىفسٓة، ٌك

ك أحد عكاهؿ  ،ٓجابٓة فْ الحٓاةا٘ كأحد أكثر الهثٓرات كاٚىفعاٚت شٓكعان بٓف اٖفراد فْ حٓاتٍـ، ٌك

ف الشخصٓة ا٘ىساىٓة  (. 2013بشرم كعهر، )البىاء أك الٍدـ فْ تكٓك

كذلؾ هف خٛؿ هتغٓرات شدة اٖعراض الدالة عمٍٓا  ،كٓهٓز الباحثكف بٓف القمؽ السكم كالقمؽ الهرضْ

سكم هكضكعٓان خارجٓان أك ذاتٓان داخمٓان، كٓعزل فْ ٌذي الحالة إلِ هكقؼ كدكاهٍا، كقد ٓككف القمؽ اؿ

القمؽ،  -حقٓقة لدل هعظـ البشر–أك كرد فعؿ سكم لهكاقؼ تسبب  ،هعٓف أك ٓحدث فْ زهف خاص

كهثالٍا ها ٓخبري الطالب قبؿ اٚهتحاف أك ها ٓشعر بً اٖب عىد هرض أبىً، كلذلؾ ٓسهِ القمؽ فْ 
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بالقمؽ الهكضكعْ أك القمؽ الحقٓقْ، أها القمؽ العصابْ فٍك خكؼ هزهف دكف  هثؿ ٌذي الحاٚت

برآٌـ، )هبرر هكضكعْ، هع تكافر أعراض ىفسٓة كجسهٓة شتِ دائهة إلِ حد كبٓر  عبد الخالؽ كا 

2003.) 

 

تعريف القمق  1.2.1.2

عرؼ القمؽ قد اختمفت كجٍات ىظر عمهاء الىفس حكؿ هفٍـك القمؽ باختٛؼ الىظٓرات الىفسٓةؿ ، ٓك

استجابة الخكؼ كالتكتر هها تخفًٓ آٖاـ الهقبمة التْ ستعهد إلِ تغٓٓر أٌداؼ الفرد الحٓاتٓة : بأىً

هع ذلؾ، حٓث أشارت إلِ أف القمؽ حالة هف التكجس ( 2000) مكتتفؽ العكآش(. 1999حسف، )

كالخكؼ الدائـ، كعدـ  الذاتْ كحاجة ٓدركٍا الفرد كتشغؿ تفكٓري عمِ شكؿ شعكر بالضٓؽ كالتكتر

ٛن، كقد ٓككف قمؽ ا٘ىساف عمِ الهستكل اٖسرم  اٚرتٓاح تجاي الهكضكعات التْ ٓتكقع حدكثٍا هستقب

ري  بؿ قد ٓككف ىتٓجة  ,Muschalla)هكتشاٚ كأشار .أك الدراسْ أك الهٍىْ لٓس سببان فْ جٌك

فْ الهستقبؿ، كهىً قمؽ الحالة كقمؽ  إلِ القمؽ بإعتباري حالة اىفعالٓة ترتبط شدتٍا بالتفكٓر( 2010

ربتبط القمؽ بكؿ هف الهستقبؿ  قرتباطإلِ إضافة كالهخاكؼ الهرتبطة بالعهؿ، با٘ ،كالكظٓفة ،السهة، ٓك

 . حٓث ٓطمؽ عمًٓ القمؽ اٚجتهاعْ ،بالعٛقات اٚجتهاعٓة

عتبر بطرس  حفز كالتكتر، القمؽ شعكران عاهان غاهضان غٓر سار بالتكجس كالخكؼ كالت( 2008)ٓك

ادة ىشاط الجٍاز العصبْ الٛإرادم  .هصحكبان عادة ببعض ا٘حساسات الجسهٓة، خاصة ٓز

سهة القمق  فأها ،سهة القمق َحالة القمق: القمق شقاوأف ( Spielberger, 1976)َٓرُ سبٓمبرجر 

ة فْ تكرار فرَقاً فردٓكس َتع ،قػلمقمؿ لِ فرَق ثابتة فْ الىزَع َالهٓإالحالة التْ تشٓر  فٍْ

 .هىٍا الشخص هستقبًٛ سٓعاىْالحاٚت ٌذي أف َاحتهالٓة  ،َشدة ظٍَر حاٚت القمق فْ الهاضْ

َشدتٍا لدُ الفرد عمِ  القمؽحالة تكرار هو  جٍاىستىتؿ ب ،َٚ تظٍر سهة القمق هباشرة فْ السمَك
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ْا٘ىساف لدلَقتٓة َ أة ػالقمق حالة طارئة اىفعالٓإلِ أف ها حالة القمق فتشٓر ، أالزهواهتداد   ، ٌك

ا تتىَع َتختمف فْ شدتٍا  َٓرتفع  ،لهشاعر التَتر شعكرمَتتهٓز بادراك ذاتْ  ،عبر الزهوكتكراٌر

. تٍددي ٓكجد هكاقؼ الفرد أىً ٓدرؾهستَُ حالة القمق عىدها 

 

 النظريات النفسية المفسرة لمقمق 2.2.1.2

مدرسة التحميل النفسي : أواً 

د القمؽ إلِ ثٛثة أىكاع، ٌَْهحَري العصابرَٓدّ ٌَ لب القمق هو الهىظَر الف  ، كقسـ فرٓك

 (:2012هعشْ، )

ك خارجْ الهصدر: القمؽ الهكضكعْ .1 ذا الىكع أقرب لمخكؼ، ٌك  .ٌك

ك خكؼ غاهض ٓكهف داخؿ الفرد، كأسبابً ٚ شعكٓرة داخؿ الفرد: القمؽ العصابْ .2  .ٌك

ك هرتبط بتأىٓب الضهٓر ىتٓجة اٖ: القمؽ الخمقْ .3 ا اٖىا اٖعمِ عىدها ٓقـك ٌك حكاـ التْ تصدٌر

هشاعر القمق التْ ٓشعر بٍا الفرد أو دَافع الٍَ تعىْ َ ،الفرد بتصرفات هتىافٓة هع القٓـ كاٖعراؼ

َتقترب هو هىطقة  ،تجاٌد فْ الظٍَركبتٍا، عمِ ٖعمِ ىا اٖا بالتعاكف هعاٖىا التْ عهمت 

لهىع  ،اٖعمِىا َٖالٗىا ىذار ٘هشاعر القمق تقَن بَظٓفة ا فإو ،َعمًٓ .أخرلرة ػَعْ هػالشعَر َال

أو هشاعر ( Adler)َٓرُ آدلر . هىطقة الَعْ َالشعَرا٘فٛت إلِ هو الىجاح فْ الهكبكتات ٌذي 

ف التفَق ٌها أجؿ هو ؿ الدَىٓة َالىضا الدٓىاهْ بٓو الفرد ؿ القمق َلٓد التفاعأف َ، عو القمقالهسٚؤ

فإو ٌذا ٓهكىً ، لمهجتهع الذّ ٓعٓش فًٓ اٚىتهاء حقؽا ػإذا ها٘ىساف دلر أو آٓرُ َ، َبٓو الهجتهع

 .كالقمؽعمِ إحساسً بالىقص َالعجز  التغمبهو 
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المدرسة اإلنسانية : ثانياً 

ىساف ٌك تحقٓؽ ذاتً كتفردي، كعىد كجكد أم عائؽ تجاي ىساىٓة أف الٍدؼ الرئٓس لٙترل الهدرسة ا٘

كتشٓر ٌذي الهدرسة إلِ أف عكاهؿ القمؽ كهثٓراتً ترتبط بحاضر الفرد  .شعر بالقمؽٌذا الٍدؼ فإىً م

ككف عرضة لمقمؽ إذا لـ ٓتحقؽ ٌذا الٍدؼ   (.1990كفافْ، )كهستقبمً كبحثً عف هغزل لمحٓاة، ٓك

الكٓاف العضكم، كهفٍـك : فْ حٓف ٓىظر كارؿ ركجرز لمشخصٓة ا٘ىساىٓة هف خٛؿ هككىٓف، ٌها

ؿ هككف حاجاتً التْ تتطمب ا٘شباع هف أجؿ تحقٓؽ الىزعة لمتفرد كتحقٓؽ الذات، كهف ثـ الذات، كلؾ

فإف التكتر الفسٓكلكجْ الذم ٓىتاب الفرد ٓىتج عف الحاجات العضكٓة، أها التكتر الىفسْ فإىً ٓظٍر 

كالحب، هف الىفسْ لِ الشعكر باٖإكالحاجة  ،لدل الفرد ىتٓجة لضغكط الحاجات الخاصة ببىٓة الذات

ظٍر القمؽ لدل الفرد بهستكٓات عالٓة  ،دراؾ الفردإفإذا حدث تعارض بٓف العضكٓة كبىٓاف الذات ك

(. 2005حهزة، )

 

النظرية المعرفية السموكية : ثالثاً 

تىظر ٌذي الىظٓرة إلِ ا٘ىساف عمِ أىً قادر كباستطاعتً السٓطرة عمِ كضعً اٚىفعالْ، كأىً 

ضً فْ الحٓاة كأف ٓعدؿ فًٓ، كأف لدل ا٘ىساف القدرة عمِ التفكٓر بطٓرقة ٓستطٓع تقٓٓـ أٌدافً كأغرا

هختمفة حكؿ أم هكقؼ، كها أف السعادة كالصحة الىفسٓة ٌْ ىتاج لتبىْ الفرد لمهعتقدات العقٛىٓة، 

لؽ ٖىفسىا هبادئ كهعتقدات تىخ فىحف ،أها اٖفكار الٛعقٛىٓة فٍْ هتعمهة هف بٓئة الفرد كثقافتً

 ان تكرار أفكارفٓبقٍٓا ٌذا اؿٓة، ثـ ىمقىٍا ٖىفسىا هف خٛؿ عهمٓات التفكٓر كالحدٓث الذاتْ الهتكرر، خراؼ

 .(Corey, 1996)بداخمىا  ةكهستهر ةدائـ

ادة اٖفكار التْ قدهٍا إلٓس ( Padesky and Beck, 2007)كٓشٓر بادسكْ كبٓؾ  ( Eills)إلِ ٓر

كذلؾ لككىً أكؿ هف كضع المبىات اٖكلِ ٚىتشار ٌذا  هف خٛؿ ىظٓرات العٛج الىفسْ الهعرفْ،
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عف  1963سىة ( Back) هف خٛؿ ىشر هقاٚت أركف بٓؾ ،اٖسمكب فْ ا٘رشاد كالعٛج الىفسْ

.  الهىٍج الهعرفْ فْ عٛج اٚكتئاب

فْ كتابً عصر القمؽ ها ٓذٌب إلًٓ كثٓركف هف عمهاء الىفس كالفٛسفة ( Auden) كٓفسر أكدٓف

أف ٌذا الكسـ ٓعكس هشاعر زائدة هف الكحدة الىفسٓة، كب بأف العصر الراٌف ٌك عصر القمؽ، كالكتا

ادة فْ القمؽ  كغٓر ذلؾ هف  ،تعزل إلِ الكحدة كالٛٓقٓف ،ربها الكعْ الهتزآد بكجكدي غالبان  أكفٍذي الٓز

(. 2001كف، الرشٓدم كآخر) العكاهؿ التْ تعكؽ جٍكد الفرد فْ سعًٓ إلِ تقدٓر ذاتً كتحقٓقٍا

هعرفٓة َالهعارف الهستىبطة هو هككىات ىفسْ ٓكَو لً كؿ اضطراب إلِ أو  (Beck) بٓككأشار 

ساس هفرط ػَهرضِ القمق لدٍٓن إح، هرض القمق ٌْ تمك التْ تتعمق بالخطر الهرتقب أَ الهتَقع

ْ فكرة ػَو فَٚ ٓبالغ ،الحدث الهخٓف َشدتًاحتهالٓة فٓبالغَو فْ تقٓٓن  ،بحدَث الخطر َالتٍدٓد

الىفسٓة لٛضطرابات َٓفترض الىهَذج الهعرفْ  .ؿهستقؿ ٓستطٓعَو التَافق هع الحدث بشكأىٍـ 

 ،هرٓض القمقؿ َخٓا ،التمقائٓة العابرة َالتفسٓراتكار ٖؼالخاص بهرٓض القمق بأو ا( ىهَذج بٓك)

لخطر الجسدّ الشعَر باشكؿ لخبراتً الشعَرٓة فْ ؿ التأَٓ كسكء هف الغضبصَر ؿ حَتتركز 

ٌذي ؿ َهث .ذُ الهتَقع َشدتً فْ الهَاقف الهستقبمٓةٖااحتهاؿ هع زٓادة فْ تقدٓر  ،َالىفسْ

تؤدّ إلِ إثارة هشاعر الضٓق َالخَف َالتىبً التمقائْ  ،عػالتٍدٓد الهتَقؿ التْ تدَر حَكار فٖا

(Jarrett and Rush, 1988.) 

تبط ارتباطان عكسٓان هع سعادة الفرد كراحتً، كها ٓؤدم ف القمؽ ٓرإلِ أ (Hoffman) ٌكفهاف أشاركقد 

إلِ الكثٓر هف اٚضطرابات الجسهٓة كالىفسٓة كاٚجتهاعٓة، لذا فإىً هف الهٛحظ أف دراسة القمؽ 

كعٛقتً بكثٓر هف الهتغٓرات حظٓت بإٌتهاـ هف قبؿ الباحثٓف فْ الهجالٓف الىفسْ كالتربكم، هف أجؿ 

غٓرات، كهف هىطمؽ اٌٚتهاـ بتىهٓة ا٘ىساف كالسعْ كراء تحقٓؽ السعادة لً تحدٓد عٛقتً بٍذي الهت

عدٓد هف جكاىب الىهك اؿكبمكغ أٌدافً كهكاجٍة القمؽ، فإف دافع الكفاءة ٓهكف أف ٓساعد فْ تفسٓر 
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ت إحداث تأثٓرات عدٓدة فْ البٓئة كالتجدٓد أك التغٓٓر فْ اٖشٓاء  الىفسْ لدل الفرد، كهىٍا هحاٚك

كذلؾ هف خٛؿ ىشاطً التمقائْ الذاتْ، كهف خٛؿ أىكاع هتعددة هف الىشاطات كالسمككٓات  ،حٓطةالـ

ثارة اٚىتباي إلًٓ كاٌٚتهاـ بً . (Hoffman, 2012) فْ هحاكلتً الدائبة لمتكٓؼ هع ٌذي البٓئة كا 

 

 عالقة القمق بالمستقبل 3.2.1.2

دٓد هف الهشكٛت اٖكادٓهٓة كا٘دآرة كاٚقتصادٓة ٓىتج عف التفكٓر الهستهر كالدائـ فْ الهستقبؿ الع

كالىفسٓة كالصحٓة لدل الطالب، كقد ٓككف ٌذا التفكٓر ىاتجان عف التغٓرات التْ ٓهر بٍا الهجتهع، 

كذلؾ فْ ظؿ التغٓرات اٚقتصادٓة كالعكلهة الثقافٓة التْ تىادم إلِ التكٓؼ هع البٓئة كتؤثر عمِ أفراد 

لِ إب، حٓث ٓكاجٍكف العدٓد هف الهشكٛت كالضغكط الىفسٓة التْ قد تؤدم الهجتهع كبخاصة الطٛ

(. 2007العهآرة، )حدكث القمؽ 

، هف ضعؼ (Zaleski, 1996)إف أٌـ اٖسباب التْ تقع كراء قمؽ الهستقبؿ تتهثؿ فٓها ذكري زالسكْ 

هكاىاتً عمِ التحكـ فْ البٓئة الهحٓطة بً هف أجؿ تح قٓؽ أٌدافً الشخصٓة، ثقة الفرد فْ قدرتً كا 

  .فإىً بذلؾ ٓككف أكثر عرضة لقمؽ الهستقبؿ ،كعدـ قدرتً عمِ هكاجٍة اٖحداث

كٓحتؿ هكضكع القمؽ هكقعان هٍهان فْ هعظـ الدراسات الىفسٓة كالتربكٓة، لها ٓسببً هف ضغكط ىفسٓة 

هكف القك ؿ بأىىا ىعٓش عصر القمؽ لدل اٖفراد فْ هختمؼ هراحمٍـ التعمٓهٓة أك الهٍىٓة أك الحٓاتٓة، ٓك

الذم ٓعد هظٍران هف الهظاٌر السمبٓة الىاتجة عف طبٓعة الحٓاة العصٓرة، كقمها ىجد هف ٚ ٓعاىْ هف 

 .هظاٌر القمؽ، التْ تتهثؿ فْ الشعكر بالخكؼ كالتكتر كاٚىزعاج كاٚضطراب كالحذر كعدـ اٚرتٓاح

حثان كتطبٓقان هىذ أكائؿ اٖربعٓىات هف القرف كقد استحكذ القمؽ عمِ اٌتهاـ عمهاء الىفس التربكم ب

ثـ تحكؿ اٌٚتهاـ بً فْ الستٓىات كها  ،الهاضْ، كتجمِ اٌٚتهاـ بً فْ عٛقتً بالتأخر الدراسْ

ثـ اىتقؿ اٌٚتهاـ لدراستً فْ تفاعمً هع طرائؽ  ،بعدٌا لكضع براهج لتخفٓفً هعرفٓان كسمككٓان 
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كفًٓ ٓىتبً  ،الهستكل الهىخفض: ٌْ ،كف ثٛثة هستكٓات لمقمؽكقد حدد الباحث .كاستراتٓجٓات التعمـ

الفرد كترتفع درجة ٓقظتً كتزداد قدرتً عمِ هقاكهة الخطر كٓصبح عمِ استعداد لهكاجٍة الخطر الذم 

عمِ السٓطرة عمِ الهكاقؼ فٓفقد السمكؾ  ةالفرد أقؿ قدرفًٓ ٓككف  الذم كالهستكل الهتكسط ،ٓتعرض لً

كفًٓ ٓشعر الفرد باٚىٍٓار كٓصبح غٓر قادر عمِ التهٓٓز كاٚستجابة ، الهرتفع هركىتً، كالهستكل

(.  2013الشحات كالبٛح، ) بطٓرقة هىاسبة

قد أثبتت ىتائج الدراسات ، ؼكٓشترؾ جهٓع الىاس فْ الشعكر بالقمؽ، إٚ أىٍـ ٓتبآىكف فْ هستكٓاتً

ا هف الهزآا أٌهٓة الهستكٓات الهعتدلة هىً، ٚتخاذ ا٘جراءات الكؽ ائٓة، كالدقة فْ ا٘تقاف، كغٌٓر

كهف ىاحٓة أخرل، فإف ٚرتفاع القمؽ دكران سمبٓان ٓؤدم غالبان إلِ تدٌكر اٖداء، كاىخفاض  .ٓجابٓةا٘

 ,Raghunathan and Pham) الصحة الجسهٓةبالتالْ التأثٓر سمبان عمِ الصحة الىفسٓة، ك

1999.) 

هف  الذاتٓة تٍـاعىد تأقمهٍـ هع التٍدٓدات الهحتهمة التْ تهكىٍـ قدر كها أف اٖفراد ٓقمقكف بدرجة أقؿ

ىٍا تتٓح لٍـ إهكاىٓة تكقع حدكث الهكقؼ كالتحكـ فًٓ، هها ٓقمؿ أهكاجٍتٍا بفعالٓة عالٓة، هف حٓث 

عد القمؽ حجر الزاكٓة فْ كؿ أىكاع اٚضطرابات الىفسٓة، . هف دكر العكاهؿ اٖخرل فْ إثارة القمؽ ٓك

كقد أكدت الدراسات الهختمفة كجكد  .(Janzen, 2005) ىً أكثر اٚضطرابات الىفسٓة اىتشاران كها أ

اعٛقة سمبٓة بٓف القمؽ كفعالٓة الذات، حٓث  هف أكثر الهتغٓرات  ٓىظر إلِ فعالٓة الذات باعتباٌر

 (.  Bandura, 2003) شهكلٓة لمجكاىب ا٘ٓجابٓة لدل الفرد
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 البطالة 3.1.2

عىد هحاكلة -احدة هف الهصطمحات اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة الهعقدة، التْ ٚ تزاؿ تمقِالبطالة ك

فان جاهعان هاىعان لٍا هف إالكثٓر هف الخٛؼ، ك -التعٓرؼ بٍا لِ الدرجة التْ ٓهكف هعٍا القكؿ إف تعٓر

ٓىٓف، الصعب الكصكؿ إلًٓ، حٓث تكقؼ التعٓرؼ بٍا عمِ الظركؼ القائهة فْ الزهاف كالهكاف الهع

ْ لفظ هقابؿ لمعهالة كهضاد لً، كالعاهؿ ك ادة فْ " العاطؿ"ٌك ْ ٓز ٓككىاف عمِ طرفْ ىقٓض، ٌك

اٖفراد : القكل البشٓرة التْ تبحث عف عهؿ التْ ٓتٓحٍا الهجتهع بهؤسساتً الهختمفة، كٓقصد بالبطالة

بحثكف عىً  (.2008إبرآٌـ، ) الذٓف ٚ ٓعهمكف، كلكىٍـ هتاحكف لمعهؿ ٓك

 

 مفهوم البطالة 1.3.1.2

هكف  ،بالرجكع إلِ تآرخ الفكر اٚقتصادم ىجد أف ٌىاؾ آراء كثٓرة حكؿ تفسٓر ظاٌرة البطالة، ٓك

عتبر (الكٛسٓكْ)بالتقمٓدم ، حٓث ٓعرؼ التفسٓر اٖكؿ تكثٓؼ ٌذي أراء فْ ثٛثة تفسٓرات رئٓسة ، ٓك

ذا الحادث ٓهكف السٓطرة عمًٓ البطالة كحادث اقتصادم سببً اضطراب كقتْ فْ سكؽ العهؿ، كي

ادة اٖجكر ا٘ ٓجاد حؿ لً، إذا لـ تطالب الىقابات العهالٓة بٓز ض الىقص فْ اٖجكر كا  سهٓة كتعٓك

ف البطالة تىشأ عف أ، الذم ٓتمخص ب-ىجمٓزمعالـ اٚقتصاد ا٘-تفسٓر جكف هآكىاردكٓىزكالحقٓقٓة، 

اـ، أها التفسٓر الثالث لمبطالة فٓمقْ بهسؤكلٓة ىقص فْ ا٘ىتاج ىاتج عف الهستكل الضعٓؼ لمطمب الع

ء ٓحددكف هقدار استثهاراتٍـ، (أصحاب الهشآرع)ٌذي البطالة عمِ تصرفات أرباب العهؿ  ، فٍٚك

(.   1985هصطفِ، )عمِ هعٓار كحٓد ٌك هقدار العائدٓة اٚقتصادٓة  كهقدار العهؿ الهطمكب بىاءن 
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قياس البطالة  2.3.1.2

عبد الجكاد، )لبطالة بىسبة العهاؿ الهتعطمٓف بالقٓاس إلِ هجهكع آٖدم العاهمة ٓتحدد هعدؿ ا

 صعكبة تحدٓد الهفٍكهات: هىٍا ،إٚ أف حساب هعدؿ البطالة ٓكاجًٍ صعكبات كثٓرة. (2009

(Conceptualizing )التْ تتعمؽ بتحدٓد الهقصكد بالعاطؿ (Unemployed) كذلؾ صعكبة ،

ٛن تحدٓد الهفٍـك فْ ضكء ح عف  الة ترؾ الفرد لكظٓفتً السابقة، ككضع الكظٓفة الحالٓة لدًٓ، فض

بشأف حصر قكة  كأٓضان  ،صعكبات إحصائٓة تتعمؽ بالحصر الدقٓؽ لمعاطمٓف عف العهؿ بعد تعٓرفٍـ

ٌؿ ٓعمف عف هعدؿ  :كذلؾ ٌىاؾ هشكمة تتعمؽ بدكٓرة إعٛف هعدؿ البطالة، كالهقصكد بذلؾ .العهؿ

ؿ ٓحسب العاهمكف فْ ؟أـ كؿ عاـ ،أـ كؿ ىصؼ عاـ ،أـ كؿ ثٛثة شٍكر ،البطالة كؿ شٍٓرف ، ٌك

ك  ،كها أف التعٓرؼ الذم تأخذ بً ا٘حصائٓات الهىشكرة حكؿ البطالة. ؟الجٓش إلِ قكة العهؿ أـ ٚ ٌك

بحث عىً عىد هستكل اٖجر  ،فًٓ الفرد الذم ٓككف عىد سف هعٓف بٛ عهؿ، كقادر عمًٓ، كراغبان  ٓك

الذٓف )ىً ٓستبعد بعض الفئات هف الهتعطمٓف عف العهؿ كالعهاؿ الهحبطٓف إؼ ،لكىً ٚ ٓجدي ،السائد

كاٖفراد الذٓف ٓعهمكف هدة  ،(ٓبحثكف عف فرص العهؿ كفشمكا فْ العثكر عمٍٓا ككفكا عف البحث عىٍا

ذٓف ٓتعطمكف قؿ هف الكقت الكاهؿ، كالعهاؿ الذٓف ٓعهمكف فْ أىشطة ٌاهشٓة كغٓر هستقرة، كالعهاؿ اؿأ

 (.2011الخكاجة، ) هكسهٓان 

 

 أنواع البطالة  3.3.1.2

فاتٍا كهفٍكهٍا اٚقتصادم ٓقتصر فقط عمِ تعٓرؼ العاطؿ عف العهؿ   باعتباريلـ تعد البطالة فْ تعٓر

الشخص الفاقد لمعهؿ بؿ تجاكز هفٍـك البطالة التْ هستكٓات أكسع كأكثر شهكلٓة، بحٓث صىفت 

دخ فإف هف كلكْ ىتعرؼ عمِ أشكاؿ البطالة،  .الٍا هف تعٓرفات البطالةأىكاع عدٓدة هف البطالة كا 

ْ عبارة عف  ،البطالة اٚحتكاكٓةكالهتهثمة ب ،أف ىمقْ الضكء عمِ البطالة بجهٓع أىكاعٍا الضركرم ٌك
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التكقؼ الهؤقت عف العهؿ بسبب اٚىتقاؿ هف كظٓفة ٖخرل، أك التكقؼ الهؤقت لمبحث عف كظٓفة 

كذا أخرل، أك فْ سبٓؿ ْ البطالة الىاجهة عف تحكؿ اٚقتصاد هف كالبطالة الٍٓكمٓة، . الدراسة، ٌك ٌك

ْ البطالة الىاجهة عف تقمب الطمب الكمْ فْ  ،البطالة الدكٓرةك .طبٓعة إىتاجٓة هعٓىة إلِ أخرل ٌك

اٚقتصاد حٓث ٓكاجً اٚقتصاد فترات هف اىخفاض الطمب الكمْ، هها ٓؤدم فقداف جزء هف القكة 

ْ البطالة الىاجهة  ،البطالة الهكسهٓةك .همة لكظائفٍا، كبالتالْ ارتفاع ىسبة البطالة فْ اٚقتصادالعا ٌك

فقد تشٍد بعض  ،(كلٓس اٚقتصاد ككؿ)عف اىخفاض الطمب الكمْ فْ بعض القطاعات اٚقتصادٓة 

ٛن أك الزراعة أك الصٓد)القطاعات اٚقتصادٓة  هها ٓؤدم إلِ  فترات هف الكساد،( كقطاع السٓاحة هث

ٌْ الحالة التْ ٓهكف فٍٓا ، كالبطالة الهقىعةك .فقداف العاهمٓف فْ ٌذي القطاعات إلِ كظائفٍـ هؤقتان 

اٚستغىاء عف حجـ هعٓف هف العهالة دكف التأثٓر عمِ العهمٓة ا٘ىتاجٓة، حٓث ٓكجد ٌىاؾ ىكع هف 

 .هساٌهتٍا فْ العهمٓة ا٘ىتاجٓة تتقاضِ أجكران أعمِ هف حجـ ،تكدس القكة العاهمة فْ قطاع هعٓف

ْ البطالة الىاجهة عف إحجاـ كرفض القكة العاهمة عف الهشاركة فْ العهمٓة  ،البطالة السمككٓةك ٌك

 ،البطالة الهستكردةك .ا٘ىتاجٓة كا٘ىخراط فْ كظائؼ هعٓىة بسبب الىظرة اٚجتهاعٓة لٍذي الكظائؼ

ْ البطالة التْ  تكاجً جزء هف القكة العاـ لة الهحمٓة فْ قطاع هعٓف بسبب إىفراد أك إحٛؿ العهالة ٌك

كقد ٓكاجً اٚقتصاد ٌذا الىكع هف البطالة فْ حاؿ اىخفاض الطمب عمِ  ،غٓر الهحمٓة فْ ٌذا القطاع

 . (2007، الفمٓت) سمعة هعٓىة هقابؿ ارتفاع الطمب عمِ سمعة هستكردة

 

 العالقة بين القمق والبطالة 4.3.1.2

َاقتصادٓة  ثقافٓةَ اجتهاعٓة تأثٓرات كتحتفْ الَقت الحاضر فْ عالن هتغٓر  ا٘ىسافٓعٓش 

ا٘ىساف َلن ٓعد كبة، الهرإلِ َتحَلت هو البسٓطة ا٘ىساف َقد تعقدت الحٓاة التْ ٓعٓشٍا ، َسٓاسٓة

فالطالب  ،الىفسْكاٖهف  الطهأىٓىةٌداف قادرة عمِ أو تجمب َٖلن تعد ا ،قادراً عمِ تحقٓق ٌدفً
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التكٓؼ َ، (الزكاج كاٖسرة)العاطفْ التكٓؼ َالتكٓؼ اٖكادٓهْ، : ؿهثكثٓرة، جاهعْ َٓاجً تحدٓات ال

ذي التحدٓات َغٓرٌا هو ػٌ، ككؿ (هو العاطمٓوالتخرج كأهاهً أٚؼ الطالب بعد ؿ هاذا ٓفع)الهٍىْ 

بدر، )ٓق َالقمق التَتر َالضػحساس ب٘حٓاو اٖهو اكثٓر تبعث فْ الهشاكؿ اٚقتصادٓة كاٖسٓرة 

1993 .)

أـ العمهٓة الكمٓات ْ ػفأكاف سكاءن الىفسٓة لمطمبة إلِ أف أٌـ الهشكٛت ( 1991) ةالصبَ ؿَقد تَص

الجىسٓو  كلكٛ، َالىٍائٓة كطمبة السىة اٖكلِ، دراسٓان َالطمبة الهتفَقٓو َالهتأخرٓو ا٘ىساىٓة، 

 .ثن الشعَر بالذىب الخكؼ هف الهستقبؿ، ٌآمْ ،اٚهتحاىاتٌْ الخَف َالقمق هو  ،(ىاثككر، إذ)

 ،الهجهَعات ٌْ ارتفاع ىفقات الزَاج فكاىت لكؿ ،بعد التخرجؿ الخاصة بالهستقبأها الهشكٛت 

ها ٓثٓر القمق لدُ أف أكثر ( هىصَر)َٓرُ (. 1991، الصبَة)ؿ عمِ عهؿ َصعَبة الحصَ

ؿ عدن تحدٓد الهستقبأك بعدن َضَح  الشاب عىدها ٓشعرؿ أف بؿ، الهراٌقٓو َالشباب ٌَ الهستقب

(.  1995، هىصَر)َعمِ هستقبمً ََجَدي  ذاتً كقمقان عمِإحباطان ىً ٓستشعر إف، الهٍىْ

عمِ اٚتزاو  أثري القكمالتقدن َلً أساس ٌَ ، كشاب َفتاةكؿ ساس الذّ ٓبحث عىً ٌَٖ اؿ فالعه

هو أات التْ تٍدد ػو الهعَقػة فٍْ هأها البطال، َالثقة بالىفسباٖهف فٍَ ٓعىْ الشعَر ، الىفسْ

: كهىٍا ،اٚىحرافات الفكٓرة كالسمككٓةَتسبب البطالة لمهجتهع العدٓد هو  ،الشبابكسٛهة كاستقرار 

، صالح)ؿ الهستقب فْ، كالٛأهؿ َالٛهسئَلٓة، كالٛهباٚة، َالقمق، كا٘حباط، َالتشاؤناٚغتراب، 

ؤكد (. 1992 فْ اٖهؿ التٍدٓد بفقداىً ؿ أك الشباب ٌَ فقداو العهها ٓقمق أف ( 2005، أحهد)ٓك

حٓث أو شعَر الفرد الهستهر كاٚكتئاب، خطَرة لمتىبؤ بأعراض القمق ؿ عاهٓشكؿ ٌَذا ؿ، الهستقب

  .رٓجعمً فْ حالة قمق هستهؿ بفقداو العه
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 البطالة وسوق العمل الفمسطيني 5.3.1.2

خصصة بإعتباري دائرة لمتبادؿ اٚقتصادم ٓبحث فٍٓا العهؿ طبقان لتعٓرفات الكتب الهت سكؽٓعرؼ 

مٓف الذٓف  بحث فٍٓا أصحاب اٖعهاؿ عف اٖفراد الهٌؤ اٖفراد الراغبٓف فْ العهؿ عف الكظائؼ، ٓك

طمؽ عمِ  الشاغرةالكظائؼ  شغؿ ٓهكىٍـ الذم ٓٓزد فًٓ عدد الكظائؼ الهتاحة عف عدد  سكؽ العهؿٓك

العهؿ الذم ٓٓزد فًٓ عدد  سكؽكها ٓطمؽ عمِ  ،"عهؿ الهحكـسكؽ اؿ"الراغبٓف فْ العهؿ هصطمح 

أم أف سكؽ العهؿ ٌك  ."الراكد سكؽ العهؿ"الباحثٓف عف عهؿ عف عدد الكظائؼ الهتاحة هصطمح 

كاٖفراد الباحثٓف عف كظائؼ هف العاهمٓف  الشركاتاٖعهاؿ أك ههثمْ  أصحابالهجتهع الذم ٓضـ 

 .(2009تقٓرر التىهٓة البشٓرة لهصر، )باب حدٓثْ التخرج أك هف الش ،القداهِ أصحاب الخبرة

كسكؽ العهؿ الفمسطٓىْ لً خصكصٓتً بحجهً الصغٓر كالهحدكد، فٍك أقؿ فرصان كأكثر رككدان لعدة  

أسباب، فْ هقدهتٍا اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ كها ٓسببً هف رككد اقتصادم، كبالتالْ تزآد طمب تكفٓر 

كعدـ كجكد الهشغؿ ذك الطاقة اٚستٓعابٓة، هها ٓساٌـ  ،ة عهؿ لمشبابكظٓفة لمخٓرجٓف أك أٓة فرص

ادة ىسبة هعدٚت البطالة ىاؾ هشكمة بىٓكٓة تتعمؽ باٚقتصاد الفمسطٓىْ تتهثؿ فْ سٓاسة  .فْ ٓز ٌك

اٚقتصاد الفمسطٓىْ لٍا، كعدـ تحكهً بهصادر الثركة الهكجكدة فْ باطف  إتباعإسرائٓؿ القائهة عمِ 

عاىْ اٚقتصاد الفمسطٓىْ هف . ـ سٓطرة الفمسطٓىٓٓف الكاهمة عمِ الحدكد كالهعابراٖرض، كعد ٓك

ٌذي الهشكمة فْ الهاضْ عبر تصدٓر  عكلجتضعؼ قدرتً اٚستٓعابٓة لكاهؿ القكة العاهمة، كقد 

غٛقات ا٘سرائٓمٓة هىذ كسٓاسة ا٘ خمٓجالعهالة إلِ إسرائٓؿ كالخمٓج العربْ، إٚ أف تبعات حرب اؿ

 (.2001برىاهج دراسات التىهٓة، )هطمع التسعٓىٓات هف القرف الهاضْ فاقهت الهشكمة 

 

بطالة خريجي الجامعات الفمسطينية  6.3.1.2
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تعتبر هشكمة البطالة فْ الهجتهع الفمسطٓىْ هف أكبر الهشاكؿ التْ تكاجًٍ، كأصبحت تشكؿ إٌدار 

ة، كاجتهاعٓة، كىفسٓة كخٓهة، كها تشكؿ بٓئة لعىصر العاهؿ البشرم هع ها ٓتبع ذلؾ هف آثار اقتصادم

خصبة لىهك الجٓرهة كالتطرؼ كأعهاؿ العىؼ، كها أدت إلِ تعطٓؿ الطاقة الجسدٓة بسبب الفراغ، ٚ 

ارتداد تمؾ الطاقة لتٍدهٍـ اجتهاعٓان، كىفسٓان، هسببة لٍـ  إلِسٓها بٓف الشباب هف خٓرجٓف الجاهعات 

التخمؼ اٚقتصادم كالذم ٌك اجتهاعْ  الة خٓرجْ الجاهعاتأسباب بط، كهف أٌـ هشاكؿ هتعددة

ادة السٓرعة فْ الىهك  أفالهىشأ، فكمها زاد التضخـ السكاىْ زادت ىسبة البطالة ارتفاعان، ذلؾ  الٓز

السكاىْ كها ٓىشأ عف ذلؾ هف خمؿ فْ التكازف بٓف قكل العرض كالطمب كسكؽ العهؿ، فالىهك 

ادة ىهك ا إلِالسكاىْ ٓؤدم  أدت ىدرة الهكارد اٚقتصادٓة إلِ عدـ كجكد فرص كقد  .لقكل العاهمةٓز

ٛت الكبٓرة التْ ٓهر بٍا اٚقتصاد العالهْ  ،كظٓفٓة لمعاطمٓف هف الخٓرجٓف خاصة هع التحٓك

ك اٖهر الذم ٓشكؿ عبئان إضافٓان عمِ  كاىعكاساتً عمِ اٚقتصاد الكطىْ فْ الهجتهع الفمسطٓىْ، ٌك

ؿ حككهاتاؿ استٓعاب الخٓرجٓف  فْسكؽ العهؿ لدل عجز كذلؾ فإف ٌىاؾ  .عهمٓات التىهٓة فْ تهٓك

ٛت بأىكاعٍا الهختمفة كهع ذلؾ ٓعجز سكؽ  فٍىاؾ أعداد ٌائمة هف الخٓرجٓف الحاصمٓف عمِ هٌؤ

ر كها إف  .العهؿ عف استٓعابٍـ  أهاكفطرؽ العهؿ، كعدـ التكسع فْ  أسالٓبعدـ تحدٓث كتطٓك

هؤقتة ٚ تحتاج  كأشغاؿ أعهاؿتكظٓؼ كعهؿ بعض الشباب فْ ، كركعات جدٓدةأك تىفٓذ هش ا٘ىتاج

. (1992، قاسهْ) ٓٓزد فْ تفاقـ هشكمة البطالة تأهٓىات،كبأجكر هتدىٓة كبدكف عقد كبدكف  ،لخبرات
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اآلثار النفسية وااجتماعية لمبطالة  7.3.1.2

الىفسٓة  ٓىْ هجهكعة هف أثارترتب عمِ بطالة خٓرجْ الجاهعات فْ الهجتهع الفمسطلقد 

با٘حباط كالٓأس كعدـ اٚىتهاء لمهجتهع، هها ساعد  عف العهؿ اٚجتهاعٓة، حٓث شعر العاطمكفك

ادة  خاصة بٓف حهمة الشٍادات  ،الهزهف كعدـ الثقة بالىفس كا٘حباطاٚجتهاعْ  التفكؾعمِ ٓز

تقاىً، كتعرضكا ة التعكد عمِ العهؿ هٍاراتٍـ بؿ كفقدكا هٓز فاىخفض هستكل ،الهتكسطة كالجاهعٓة كا 

حاٚت هف اٚضطرابات الىفسٓة  كظٍرت عمٍٓـلكثٓر هف هظاٌر عدـ التكافؽ اٚجتهاعْ كالىفسْ، 

كٓعدُأ القمؽ . الىفسٓة تٍـاعتٛؿ فْ صح إلِ أدلهها  ،كالشخصٓة كعدـ السعادة كالرضا كالعجز

تظٍر  ، حٓثصاب بٍا العاطمكف عف العهؿهف أٌـ هظاٌر اٚعتٛؿ الىفسْ التْ قد مكاٚكتئاب 

لدل العاطمٓف عف العهؿ هقارىة بهف ٓمتزهكف بأداء أعهاؿ ثابتة، كتتفاقـ حالة  عمِبىسبة أأعراضٍها 

عىد الفرد، هها ٓؤدم إلِ اٚىعزالٓة كاٚىسحاب ىحك الذات،  اٚكتئاب باستهرار كجكد حالة البطالة

فرد العاطؿ بالبحث عف كسائؿ بدٓمة تعٓىً عمِ الخركج هف كتؤدم حالة اٚىعزاؿ ٌذي إلِ قٓاـ اؿ

هها ٓبعث ىكعان هف  ،ركابط اٚىتهاء اٚجتهاعْٓؤدم إلِ تقكٓة هؿ لٙىساف فالع. هعآشة كاقعً

رتبط ٌذا ا٘حساس بسعْ الفرد ىحك تحقٓؽ ذاتً هف خٛؿ العهؿ،  ا٘حساس كالشعكر بالهسؤكلٓة، ٓك

هها ٓىتج عىً  ،دم بالفرد إلِ حالة هف العجز كالضجر كعدـ الرضاكعمِ عكس ذلؾ فإف البطالة تؤ

 .(2014عكة، ) حالة هف الشعكر بتدىْ الذات كعدـ احتراهٍا

 

  Self-efficacy الذات فعالية 4.1.2

الذات ٌْ هف أكثر الهفآٌـ العمهٓة كالىظٓرة أٌهٓة فْ عمـ الىفس الحدٓث التْ كضعٍا باىدكرا  فعالٓة

(Bandura )الذات، أك هعتقدات الفرد عف قدراتً لٓىجز بىجاح سمككان هعٓىان،  فعالٓةت اسـ تكقعات تح

ذي الهعتقدات تؤثر عمِ سمكؾ الفرد كأداءي كهشاعري  (. Bandura, 1982)ٌك
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فعالية الذات  تعريف 1.4.1.2

سمكؾ الهتكقع إدراؾ الفرد لكفاءتً فْ هجاٚت الحٓاة الهختمفة كتحدد درجتٍا اؿ ،ٓقصد بفعالٓة الذات

بٓىها (. 1998عبد الرحهف، )ككهٓة الطاقة الهبذكلة لمتحكـ فْ اٖحداث كالهكاقؼ الهؤثرة فْ الحٓاة 

كالتْ  ،عمِ أىٍا هجهكعة اٖحكاـ الصادرة هف الفردلفعالٓة الذات فْ تعٓرفً ( 2000)أكد الشعراكم 

ىتً فْ التعاهؿ هع الهكاقؼ الصعبة كهرك ،تعبر عف هعتقداتً حكؿ قدرتً عمِ القٓاـ بسمككٓات هعٓىة

. كهدل هثابرتً لٙىجاز ،عقدةـكاؿ

اعف فعالٓة الذات بأ  (Bandura, 1997)كعبر باىدكرا قكة هٍهة تفسر الدكافع الكاهىة كراء  عتباٌر

لهختمفة، كأف إدراؾ الفعالٓة ٓسٍـ بدرجة كبٓرة فْ فٍـ كتحدٓد اسمكؾ اٖفراد فْ هجاٚت الحٓاة 

الهتىكع هف السمكؾ الفردم، كفْ سمكؾ الهثابرة الىاتج عف حاٚت اٖفراد الهختمفة،  أسباب الهدل

 ,Bandura)كالهثابرة هف أجؿ ا٘ىجاز  ،كضبط الذات ،كهستكٓات ردكد اٖفعاؿ لمضغكط اٚىفعالٓة

1997 .)

رل بٓشكؼ ظران ٖف أف فعالٓة الذات ترتبط بدرجة كبٓرة بهفٍـك الفرد عف ذاتً ف( Bishof, 1974) ٓك

ْ أسمكب الفرد فْ الحٓاة هها  الذات ٌْ هركز الشخصٓة التْ تتجهع حكلٍا كؿ الىظـ اٖخرل، ٌك

ٓحدد لً شخصٓتً، كٓفسر لً الخبرات التْ ٓهر بٍا قبؿ اٚستعاىة بٍا فْ الهكاقؼ الحاضرة 

 .هدركة لدل الفردكالهستقبمٓة، فالذات الهبدعة ٌْ القادرة عمِ تحقٓؽ الذات هف خٛؿ فعالٓة الذات اؿ

ذكر تكفٓؽ  ف إدراؾ إأف ٌىاؾ ارتباطان ( 2002)ٓك ٓجابٓان قكٓان بٓف فعالٓة الذات كهستكل الطهكح، كا 

هكاىٓات-الفرد لمفعالٓة العاهة لذاتً  ٓهثؿ اٖساس الذم ٓبىْ  ،-أم إدراكً لها ٓهمؾ هف قدرات كا 

حدد دافعٓتً لٙىجاز، كالعهؿ عمِ تحقٓؽ ٌذ . ق الطهكحاتعمًٓ طهكحاتً ٓك
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شٓر الهشٓخْ  هكاىاتً بشكؿ إٓجابْ ٓساٌـ فْ تككٓف ( 2009)ٓك إلِ أف إٓهاف الفرد بقدراتً كا 

الهعتقدات ا٘ٓجابٓة حكؿ الذات، ٌذي الهعتقدات تشكؿ فعالٓة الذات الهدركة كها أشار إلٍٓا باىدكرا 

 .بؿبأف هعتقدات الفرد حكؿ ىفسً هف شأىٍا التىبؤ بها سٓقـك بً فْ الهستؽ

 

 تفسير فعالية الذات في ضوء نظرية التعمم ااجتماعي المعرفي 2.4.1.2 

 إف فعالٓة الذات ٌْ تككٓف ىظرم كضعً باىدكرا كهٓكاىٓـز هعرفْ ٓسٍـ فْ تغٓٓر السمكؾ، كطبقان 

الهشكٛت التْ  التعاهؿ هعلذلؾ فإف درجة الفعالٓة تحدد السمكؾ الهتكقع الذم ٓقـك بً الفرد فْ 

ْ بذلؾ ٚ تحدد ىهط السمكؾ  تكاجًٍ، كها تحدد كهٓة الطاقة الهبذكلة لمتغمب عمِ الهشكٛت، ٌك

 .(1995حسٓف، )اٖكثر فعالٓة ٌْ فحسب كلكىٍا تحدد أٓضان أم أىهاط السمكؾ 

السمكؾ البشرم ٚ ٓىتج عف القكل الداخمٓة فْ الفرد فحسب ٚك عف الهؤثرات أف باىدكرا  رلمك

عف التفاعؿ الهعقد بٓف العمهٓات الداخمٓة كالهؤثرات الخارجٓة، كتقكـ ٌذي الخارجٓة، إىها ٓىتج 

ا أحداثان  ا باعتباٌر كاهىة قابمة لمقٓاس  العهمٓات إلِ حد كبٓر عمِ الخبرات السابقة لمفرد، كتصكٌر

أك ٌْ  ،ف ٌذي اٖحداث الكسٓطة تتـ السٓطرة عمٍٓا بكاسطة اٖحداث الخارجٓة الهثٓرةأكالهعالجة، ك

ا تىظٓـ اٚستجابات الظاٌرةب أم أف ٌىاؾ تبادلٓة ثٛثٓة تعبر عف أف السمكؾ ىاتج عف تفاعؿ  ،دكٌر

دٓىاهْ بٓف التأثٓرات البٓئٓة، كالسمككٓة، كالشخصٓة، كتعتبر فعالٓة الذات أحد أٌـ البىاءات الىظٓرة 

. (Bandura, 1986)التْ تقكـ عمٍٓا ىظٓرة التعمٓـ اٚجتهاعْ الهعرفْ لباىدكرا 

 (الدائٓرة)إف أساس ىظٓرة التعمـ الهعرفْ اٚجتهاعْ عىد باىدكرا ٌك فكرة الحتهٓة التبادلٓة 

(Bruning and Ronning,1995) كطبقان لٍذي الفكرة فإف الهتعمـ ٓحتاج إلِ عدد هف العكاهؿ ،

، أها العكاهؿ تطمؽ العكاهؿ الشخصٓة لهعتقدات الفرد كاتجاٌاتً( شخصٓة، كسمككٓة، كبٓئٓة)الهتفاعمة 
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السمككٓة فتتضهف اٚستجابات الصادرة عف الفرد فْ هكقؼ ها، كعكاهؿ البٓئة تشهؿ اٖدكار التْ ٓقـك 

كضح الشكؿ أتْ تفاعؿ ٌذي العكاهؿ الثٛثة. بٍا أباء، كالهعمهكف كاٖقراف  : ٓك

 

 

 

 

 

 Banduraيوضح نموذج الحتمية التبادلية لباندورا (  1)شكل رقم 

ٌذا الىهكذج تشٓر إلِ أف هعتقدات الفرد عف ذاتً تؤثر فْ سمككً، كفْ التفسٓرات الخاصة كفكرة 

 ,Bandura)كٓشٓر باىدكرا . كترتبط العكاهؿ الثٛثة ببعضٍا هف خٛؿ هتغٓرات كسٓطة. بعكاهؿ البٓئة

عمِ  إلِ عدـ كجكد أفضمٓة ٖم هف العكاهؿ الثٛثة، كأف كؿ عاهؿ هف ٌذي العكاهؿ ٓحتكم( 1977

هتغٓرات هعرفٓة، كهف بٓف ٌذي الهتغٓرات التْ تؤثر قبؿ قٓاـ الفرد بسمكؾ هعٓف، تكقعات الفرد عف 

ك ها أطمؽ عمًٓ باىدكرا فعالٓة الذات  . قدرتً عمِ القٓاـ بالسمكؾ، أك الكصكؿ إلِ ىكاتج هعٓىة، ٌك

 

 فعالية الذات خصائص 3.4.1.2

ٓجابٓة الذات ا٘ فعالٓةإخضاع خٛلٍا ٓهكو هو لتْ تتهٓز فعالٓة الذات بهجهكعة هف الخصائص ا

ادة  ر، كذلؾ بٓز  فعالٓة الذات أف كهف أبرز ٌذي الخصائص .لخبرات التربكٓة الهىاسبةالمتىهٓة كالتطٓك

عمِ حكـ الفرد عمِ ها ٓستطٓع أداءي هع  كلكف أٓضان  ،ٚ تركز فقط عمِ الهٍارات التْ ٓهتمكٍا الفرد

ٌْ ك". اٚعتقاد بأف الفرد ٓستطٓع تىفٓذ أحداث هطمكبة"رات، ففعالٓة الذات ٌْ ها ٓتكافر لدًٓ هف هٍا

لٓست سهة ثابتة أك هستقرة فْ السمكؾ الشخصْ بؿ ٌْ هجهكعة هف اٖحكاـ ٚ تتصؿ بها ٓىجزي 

 Behavior السلوك  

 

 

 العوامل البيئية

   Environmental 

Factors 

 

 

 العوامل الشخصية

   Personal    

Factors 
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ابالحكـ عمِ ها ٓستطٓع إىجازي  كلكف أٓضان  ،الشخص فقط كتىهك  .ىتاج لمقدرة الشخصٓة باعتباٌر

ت هف خٛؿ تفاعؿ الفرد هع البٓئة كهع أخٓرف، كها تىهك بالتدٓرب كاكتساب الخبرات فعالٓة الذا

كلكف لٓس بالضركرة أف تعكس ٌذي التكقعات قدرة الفرد  ،فعالٓة الذات بالتكقع كالتىبؤكترتبط  .الهختمفة

هكاىاتً الحقٓقٓة، فهف الههكف أف ٓككف الفرد لدًٓ تكقع بفعالٓة ذات هرتفعة كتككف   .إهكاىاتً قمٓمةكا 

هدل هثابرة ككهًٓ الجٍد الهبذكؿ، كتتحدد فعالٓة الذات بالعدٓد هف العكاهؿ هثؿ صعكبة الهكقؼ، ك

  (Cynthia and Bobko, 1994).  الفرد

    

  Sources of Self- efficacyمصادر فعالية الذات  4.4.1.2 

ْ: Enactive Mastery Experiences( الهتقىة)خبرات التهكف  - تعد أقكل هصدر  ٌك

لمهعمكهات الهتعمقة بالفعالٓة، إذ ٓكتسب الفرد هعمكهات شخصٓة هؤثرة هف خٛؿ ها ٓقـك بً هف 

تعمـ هف خٛؿ خبرتً اٖكلِ هعىِ الىجاح كالشعكر بالسٓطرة عمِ البٓئة أم أف  ،أعهاؿ كخبرات، ٓك

فإف اٖداء الفعمْ ٌك  ،كبهعىِ آخر .اٚىجاز الشخصْ هصدر هٍـ لشعكر الفرد بالفعالٓة الذاتٓة

هصدر أساس لمشعكر بفعالٓة الذات، فإذا تكرر الىجاح فْ أعهاؿ هعٓىة ازداد ٌذا الشعكر كعىد تكرار 

الفشؿ ٓقؿ ٌذا الشعكر، فعىدها ٓىهك لدٓىا الشعكر بالفعالٓة ٚ تزعجىا العقبات التْ تعٓؽ إىجازىا 

كقد ٓعزك الفشؿ إلِ ىقص الجٍد كسكء  ،ٌٖداؼ هعٓىة، ففْ حالة الفشؿ قد ٓراجع الفرد ىفسً

 (.2006أبك غزاؿ، )ىجاز ٌذي اٌٖداؼ هرة أخرل إلذلؾ ٓحاكؿ  ،التخطٓط

شٓر إلِ ٌْ تك:  Physiological Affective Statesاٚستجابات الفسٓكلكجٓة كا٘ىفعالٓة -

هع اٖخذ فْ اٚعتبار  العكاهؿ الداخمٓة التْ تحدد لمفرد ها إذا كاف ٓستطٓع تحقٓؽ أٌدافً أـ ٚ، كذلؾ

بعض العكاهؿ اٖخرل هثؿ، القدرة الهدركة لمىهكذج، كالذات، كصعكبة الهٍهة، كالهجٍكد الذم ٓحتاجً 

 (.Bandura, 1997)الفرد كالهساعدات التْ ٓهكف أف ٓحتاجٍا لٗداء 
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 (Bandura, 1977) أبعاد فعالية الذات5.4.1.2 

الذات، كٓرل أف هعتقدات الفرد عف فعالٓة ذاتً تختمؼ تبعان لٍذي حدد باىدكرا ثٛثة أبعاد لفعالٓة لقد 

 :، ٌْاٖبعاد

  قدر الفعالٓةMagnitude :ٓشٓر إلِ هستكل قكة دكافع الفرد لٗداء فْ الهجاٚت كالهكاقؼ ك

لطبٓعة أك صعكبة الهكقؼ، كهع ارتفاع هستكل فعالٓة الذات  الهختمفة، كٓختمؼ ٌذا الهستكل تبعان 

ٖفراد فإىٍـ ٚ ٓقبمكف عمِ هكاقؼ التحدم، كقد ٓرجع السبب فْ ذلؾ إلِ تدىْ هستكل لدل بعض ا

 .الخبرة، كالهعمكهات السابقة

  العهكهٓةGenerality : شٓر ٌذا البعد إلِ اىتقاؿ تكقعات الفعالٓة هف هكقؼ ها إلِ هكاقؼ ٓك

 .هاؿ كهٍاـ هشابٍةهشابٍة، فالفرد ٓهكىً الىجاح فْ أداء هٍاـ هقارىة بىجاحً فْ أداء أع

  القكةStrength :ٛكأف قكة الفعالٓة  ،هتٍا لمهكقؼءكتتحدد فْ ضكء الخبرة السابقة لمفرد، كهدل ه

الذاتٓة تعبر عف الهثابرة العالٓة كالقدرة الهرتفعة التْ تهكف هف اختٓار اٖىشطة التْ ٓهكف تأدٓتٍا 

  .بىجاح
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آثار فعالية الذات   6.4.1.2

 :(ٌػ1429العتٓبْ، )را أف تأثٓر فعالٓة الذات ٓظٍر هف خٛؿ أربع عهمٓات أساسٓة، ٌْ ٓرل باىدك

كجد باىدكرا أف آثار فعالٓة الذات عمِ العهمٓة (: Cognitive process)العهمٓة الهعرفٓة  .1

ٚن  إذ أىٍا تؤثر عمِ هراتب الٍدؼ لمفرد، كعمِ تكقعات الىجاح  ،هختمفة الهعرفٓة تأخذ أشكا

ٛن عف هدل اعتقاد الفرد بقدرتً عمِ السٓطرة عمِ البٓئة ،لتْ ٓبىٍٓا الفردكالفشؿ ا  .فض

ف اعتقادات اٖفراد بفعالٓة أأشار باىدكرا إلِ (: Motivational Process)العهمٓة الدافعٓة  .2

إذ أف دكافع اٖفراد ستتأثر بالرضا الشخصْ عف  ،الذات تسٍـ فْ تحدٓد هستكٓاتٍـ الدافعٓة

عادة تعدٓؿ اٌٖداؼ بىاء عمِ التقدـ الشخصْاٖداء، كفع  .الٓة الذات الهدركة لمٍدؼ، كا 

اعتقادات فعالٓة الذات فْ كـ الضغكط التْ  تؤثر(: Affective Process)العهمٓة الكجداىٓة  .3

إذ أف اٖفراد ذكم ا٘حساس الهىخفض بفعالٓة الذات  ،ٓتعرض لٍا اٖفراد فْ هكاقؼ التٍدٓد

ادة هستكل  ،لمقمؽٓككىكف أكثر عرضة  فٍـ ٓعتقدكف أف الهٍاـ تفكؽ قدراتٍـ هها ٓؤدم إلِ ٓز

ككىكف عرضة لٛكتئاب كا٘حساس الهىخفض بالفعالٓة اٚجتهاعٓة ،القمؽ فْ حٓف أف ذكم  ،ٓك

كاٚىسحاب  ،ا٘حساس العالْ بفعالٓة الذات ٓتهكىكف هف السٓطرة عمِ الشعكر بالقمؽ كتىظٓهً

 .ٓؽ التىبؤ بالسمكؾ الهىاسب فْ هكقؼ هاهف الهٍاـ الصعبة عف طر

 ،تؤثر فعالٓة الذات عمِ عهمٓة اختٓار السمكؾ(: Selection Process)عهمٓة اختٓار السمكؾ  .4

عىد  كٓستسمهكف سٓرعان  ،فاٖفراد ذكك الهستكل الهىخفض هف فعالٓة الذات ٓتراخكف فْ بذؿ الجٍد

لٍـ،  شخصٓان  ٓشعركف أىٍا تشكؿ تٍدٓدان  كٓىسحبكف هف الهٍاـ الصعبة التْ ،هكاجٍة الهصاعب

ٓدرككف الصعكبات كتحد ٓجب التغمب عمًٓ ؼ ،أها اٖفراد ذكك الهستكل العالْ هف فعالٓة الذات

ٛن ٌـ ك ،كلٓس كتٍدٓد ٓجب تجىبً هف آثار  عف أىٍـ ٓتخمصكف سٓرعان  ٓثابركف ٘ىٍاء الهٍهة فض

 .الفشؿ



 

34 

 

فعالٓة الذات تعد أحد هصادر الفركؽ الفردٓة بٓف اٖفراد فْ لها ٓقرري باىدكرا فْ ىظٓرتً فإف  كطبقان 

(:  Schwarzer, 1999)كها ٓمْ  ،(التىشٓط)الشعكر، كالتفكٓر، كا٘ثارة 

ضعؼ هعتقدات فعالٓة الذات لدل الفرد ٓرتبط با٘كتئاب، كالقمؽ، كا٘حساس : هف ىاحٓة الشعكر .1

 .القدرة عمِ ا٘ىجاز بالعجز، كضعؼ تقدٓر الذات، كاٖفكار التشاؤهٓة عف

ارتفاع هعتقدات فعالٓة الذات ٓٓسر العهمٓات الهعرفٓة، كاٖداء فْ هكاقؼ : هف ىاحٓة التفكٓر .2

 .كا٘ىجاز اٖكادٓهْ ،صىع القرار :هثؿ ،هتعددة

هكف ؿفْ العهمٓات الدافعٓة،  رئٓسان  فإف الذات الهعرفٓة تهثؿ عىصران (: التىشٓط)ا٘ثارة  .3 هستكل ٓك

هع ارتفاع هعتقداتٍـ عف بشكؿ عاـ ٌـ أك ٓعكؽ الدافعٓة، فاٖفراد  فت أف ٓحسفعالٓة الذا

 . فاعمٓتٍـ
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 الدراسات السابقة2.2 

ٖىٍا تهكف الباحث  ،تعد عهمٓة استعراض الدراسات السابقة كهىاقشتٍا خطكة هٍهة فْ البحث العمهْ

تفٓد الباحث فْ تحدٓد أٌدافً ككسائؿ  ٌْك ،هف هعرفة هكقع البحث الحالْ هف البحكث التْ سبقتً

الكصكؿ إلٍٓا بدقة، كقد تهكف الباحث هف ا٘طٛع عمِ العدٓد هف الدراسات التْ أجراٌا هجهكعة هف 

الباحثٓف فْ بٓئات ثقافٓة كاجتهاعٓة هختمفة تىاكلت دراسات عف القمؽ كالبطالة كفعالٓة الذات، حٓث 

بعض الدراسات ذات الصمة  اختٓرتالبحث، كقد  أكتسب الباحث إضافات هعرفٓة حكؿ هكضكع

 :الهباشرة بهكضكع البحث، كفؽ أتْ

 

 دراسات تناولت القمق والبطالة1.2.2 

العٛقة بٓف الهشاعر الهستقبمٓة  تقصْإلِ (  ,2012Meng and Lowa) كلكا دراسة هٓىج ٌدفت

، كأظٍرت الىتائج أف حالة جاهعٓان  طالبان ( 275)كالتكقع الشخصْ كالتىظٓـ الذاتْ، كتككىت العٓىة هف 

ٓرة فْ هتغٓرم الجىس كالكمٓة بٓف  هىخفضة، الدراسة كاىت القمؽ لدل عٓىة كعدـ كجكد فركؽ جٌك

أف إدراؾ الطٛب الذٓف الذككر كا٘ىاث، ككجكد فركؽ فْ هتغٓرات السكف كالتحصٓؿ العمهْ، حٓث 

تكلد لدٍٓـ دافعٓة أكبر فْ لدٍٓـ تىظٓـ ذاتْ هرتفع ٓؤثر عمِ إدراكٍـ لمتكقعات ا لهستقبمٓة السمبٓة ٓك

 ،أف الطٛب اٖكثر تىظٓهان لذكاتٍـ لدٍٓـ تقدٓر ذاتْ هرتفع أٓضان الىتائج الكصكؿ لمىجاح، كأظٍرت 

كهف ثـ فإف اٚىفعاٚت الهتكقعة تؤثر عمِ تقدٓر الذات لمسعْ إلِ اٌٖداؼ الشخصٓة، كالتىظٓـ 

تأثر بالتكجٍات   .الهستقبمٓة كالسٓاؽ الشخصْ ٓمعب دكران هٍهان فْ فٍـ ٌذي العٛقةالذاتْ ٓؤثر ٓك

دفت دراسة شارؿ  إلِ تعرؼ الهٍارات الهتكفرة فْ خٓرجْ التعمٓـ العالْ ( Charles, 2012)ٌك

ا كهدل الطمب عمٍٓـ، كتكصمت الدراسة إلِ أف  هف الخٓرجٓف هف %( 64)كالهٍارات التْ اكتسبٌك

ٛن، البطالة حٓث قمقكف هف التعمٓـ العالْ  ٓرة فْ ٚ ٓجدكف عه كبٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ جٌك
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ٓة كلكف البشرة، ك كجكد فركؽ فْ هتغٓر هتغٓر الجىس بٓف الذككر كا٘ىاث، كذلؾ فْ هتغٓرم الٚك

التعمٓـ  ؤسساتهف اٖهٓركٓٓف خٓرجْ ـ%( 51)كأف حكالْ التخصص لصالح خٓرجْ كمٓة الطب، 

 .جلعدـ تشغٓمٍـ بعد التخر ؤسساتالتحاقٍـ بتمؾ الـالعالْ غٓر راضٓٓف عف 

خ  ، كشبً (حالة الٛعهؿ)إلِ هحاكلة الكشؼ عف عٛقة البطالة ( 2008)كسعت دراسة الغباشْ كشٓك

بالصحة الىفسٓة كالصحة الجسهٓة لدل الشباب، ( حالة العهؿ غٓر الهرضْ أك غٓر الهىاسب)البطالة 

صحة الىفسٓة التْ تعهؿ كهىبئات لمصحة الجسهٓة فْ ظركؼ إضافة إلِ استكشاؼ أكثر هؤشرات اؿ

فردان هف الذككر كا٘ىاث، ( 150)كقد طبقت الدراسة عمِ عٓىة هف  .البطالة كشبً البطالة كالعهؿ

ٓرة فْ القمؽ بٓف الذككر كاٚىاث، كأظٍرت الىتائج  كجكد عٛقة كثٓقة بٓف الحالة عدـ كجكد فركؽ جٌك

لٗفراد، كذلؾ ظٍرت العٛقة هف خٛؿ تفكؽ العاهمٓف عمِ الهتعطمٓف كشبً  الهٍىٓة كالصحة الىفسٓة

الهتعطمٓف فْ ازدٓاد خبرتٍـ فْ الرضا عف الحٓاة، كاىخفاض درجاتٍـ فْ القمؽ كاٚكتئاب كالعجز 

كاف همفتان ك .الهكتسب، كلـ تىعكس صكرة ٌذي العٛقة عمِ الكفاءة الذاتٓة ٚك عمِ الصحة الجسهٓة

التشابً الذم ٓجهع بٓف الهتعطمٓف كشبً الهتعطمٓف فْ الخبرة بأثار الىفسٓة كالسمبٓة الىاجهة  لمىتباي

ـ بصكرة دالة عف العاهمٓف، كبدا هؤشر القمؽ  عف كؿ هف حالتْ البطالة كشبً البطالة، كالذم هٌٓز

تٌٛـ  ،ث قمقان ههٓزان بشكؿ دقٓؽ بٓف الهجهكعات الثٛث؛ حٓث كاف الهتعطمكف أكثر الهجهكعات الثٛ

 .شبً الهتعطمٓف، ككاف أقمٍـ قمقان هجهكعة العاهمٓف

لِ هعرفة اٚىفعاٚت الهكجٍة لمهستقبؿ كهدل إ (,.Hans et al 2008)دراسة ٌاىز كاخركف سعت 

أظٍرت  .كطالبة طالبان ( 472)تككىت العٓىة هف كقدرة الفرد عمِ كضع الهفآٌـ لدفع سمككً لٗفضؿ، 

ؽ هف اٚىفعاٚت الهكجٍة لمهستقبؿ بدرجة هىخفضة، حٓث بٓىت ىتائج الدراسة كجكد قؿالىتائج كجكد 

ٓجابْ إذا تكجً بشكؿ إكؿ هىٍها أف ك ،(الهتكقعة كالتكقعٓة) ىكعٓف هف اٚىفعاٚت الهكجٍة لمهستقبؿ
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قدرة الفرد عمِ كضع أٌداؼ كاضحة هف الىتائج  ظٍرتألمسمككٓات السعٓدة، ك لمهستقبؿ كاف دافعان 

 .ف تدفع السمكؾ لٙىجازأشأىٍا 

التعرؼ إلِ درجة القمؽ حالة كسهة لدل طٛب كطالبات جاهعات ( 2006)دراسة عثهاف ٌدفت 

الضفة الغربٓة بفمسطٓف كهعرفة الفركؽ فْ الجىس كالسكف كالتخصص كالجاهعة، كقد بمغت عٓىة 

ة القمؽ الحالة كالسهة هف إعداد طالبان كطالبة، كاستخدـ فْ ٌذي الدراسة هقٓاس قائـ( 604)الدراسة 

 الدراسة كاىت كقد تكصمت الدراسة إلِ أف حالة القمؽ لدل عٓىة .1984سبٓمٓرجر كتعٓرب البحرم 

فْ حٓف أىً ٚ  ،سهة بالىسبة لمجىس لصالح الذككرحالة كككجكد فركؽ فْ هستكل القمؽ  ،هتكسطة

 .لتخصص العمهْكا ،كالجاهعة ،تكجد فركؽ بٓف العٓىة كفقان لهكاف السكف

الذككر الفرَق بٓو  هعرفةفٍدفت إلِ ، (Lewinsohn  et al., 1998)أها دراسة لكىسكف كآخركف 

الدراسة عمِ عٓىة هو أجٓرت َقد ؟ لهتغٓر الجىس دَراً فْ َجَد ٌذا القمقؿ ٌَ، فْ القمقكا٘ىاث 

خٓصٓة خاصة بالقمق َاستخدهت الدراسة هقآٓس تش، ِػً َأىثذكرا( 1079) ضهتالشباب َالشابات 

هو بٓو العٓىة ذكرأ كأىثِ ( 95) أفظٍرت الىتائج أ. السابقة الحٓاة بإستعادة أحداثق ػَهقٓاس ٓتعم

َتَصمت . ؿٓعاىَو هو قمق الهستقب ٌـهو( 47) أفَ الهاضْ،ْ ػعاىَا خبرة القمق فاٖصمٓة 

ثر ها ٓشغمٍف ٌك التفكٓر فْ هقارىة بالذككر كأف أؾلٙىاث فْ القمؽ ٌْ  اٖرجحٓةأف الدراسة إلِ 

َذلك  ،(أحداث الحٓاة السابقةاستعادة )ؿ هو خٛا٘ىاث القمق عىد أرجحٓة  كذلؾ كاىت. هستقبمٍف

 .ؿقٖهرتٓو عمِ االذككر لمقمق هو ا٘ىاث أكثر استعدادان َتكَو ، سىَات( 6)سو  هف ابتداء

، كتككىت الجاهعة هو الجىسٓوطمبة دُ الىظرة الهستقبمٓة لفْ دراستٍا إلِ ( 1992)زٓد كأشارت أبك 

َهو كمٓات هختمفة  هف ،الجاهعةلبة َطالبة هو الهرحمة الىٍائٓة لط بطال( 300)هو العٓىة 

هو -َاستخدهت الباحثة فْ دراستٍا هقٓاس الىظرة الهستقبمٓة لمشباب ، هختمفةاقتصادٓة هستَٓات 

: هىٍا ،ىتائجاؿ د هفإلِ عد الدراسة َتَصمت، الهقابمة الشخصٓةعمِ كذلؾ عتهدت كا -الباحثة إعداد
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العكاهؿ  هثؿ الهستقبمٓة،َهتداخمة هع بعضٍا تؤثر فْ الىظرة ؿ هتشابكة د عدة عَاهكَج

فقد ؿ، ٓعاىْ الشباب بعد التخرج هو عدن َجَد فرص لمعهك. َالثقافٓة ،كاٚجتهاعٓة ،اٚقتصادٓة

عمِ َجَد هجهَعة الطمبة جهع كأ ،ؿفرص عهإٓجاد ة ٓأهمَو فْ ػالعٓىأفراد هو %( 53)تبٓو أو 

ٓرَو أو %( 64)أف حٓث  السكف،َأزهة  هىٍا البطالةؿ التْ تىتظرٌن فْ الهستقب الصعكباتهو 

، كعدـ جكد فركؽ فْ هستكل القمؽ لصالح الذككربٓف الدراسة ك ،الٍنػالبطالة تعَق تحقٓق آههشكمة 

ٓرة فْ هتغٓرات السكف، كالتحصٓؿ  . اٖكادٓهْ، كدخؿ اٖسرةكجكد فركؽ جٌك

 

فعالية الذات  تدراسات تناول 2.2.2

إلِ هعرفة العٛقة بٓف فعالٓة الذات كاٚىتهاء لدل الشباب العاطمٓف عف ( 2008)ٌدفت دراسة أرىكط 

، تراكحت (أىثِ 100 ،ذكر 200)عاطؿ عف العهؿ ( 300)العهؿ، كتككىت عٓىة الدراسة هف 

ـ بٓف  ، (إعداد الباحثة)عمٍٓـ هقٓاس فعالٓة الذات لمعاطمٓف عف العهؿ  ، طبؽسىة (35-18)أعهاٌر

 الدراسة كاىت لدل عٓىة فعالٓة الذاتأف إلِ أشارت ىتائج الدراسة  .(إعداد الباحثة)كهقٓاس اٚىتهاء 

 -اٖبعاد)كجكد ارتباط هكجب داؿ إحصائٓان بٓف فعالٓة الذات كاٚىتهاء  هرتفعة، حٓث بٓىت الىتائج

أف فعالٓة الذات ضركٓرة لمشعكر باٚىتهاء شٓر إلِ هها م ،لدل العاطمٓف عف العهؿ( لكمٓةالدرجة ا

 –اٖبعاد)فْ فعالٓة الذات كاٚىتهاء  ان لً تأثٓركاف لدل اٖفراد العاطمٓف، كها كجد أف عاهؿ الجىس 

ف عف العهؿ فْ بٓف الهتعطمْ دالة فركؽ كجكد كأكضحت الىتائج أٓضان . لصالح ا٘ىاث ،(الدرجة الكمٓة

ٛت العمٓا، كها كجدت فركؽ بٓف  ؿ الدراسْ لصالح ذكل الهٌؤ فعالٓة الذات كاٚىتهاء باختٛؼ الهٌؤ

الهتعطمٓف عف العهؿ فْ فعالٓة الذات كاٚىتهاء باختٛؼ هدة التعطؿ عف العهؿ لصالح الهتعطمٓف 

قبؿ أف ٓصابكا بالعجز كاٚستسٛـ  لفترة أقؿ، هها ٓشٓر إلِ ضركرة اٌٚتهاـ بٍذي الفئة هف الهتعطمٓف

ٚن إلِ حد ها هف الهتعطمٓف لفترة زهىٓة أطكؿ  .ٖىٍـ أفضؿ حا
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 كاٖكادٓهٓة العاهة الذات فعالٓة هف الدراسْ بكؿ التحصٓؿ عٛقة (2006)الحربْ  كتىاكلت دراسة

دفت إلِ كاتجاي  كاٖكادٓهٓة هةالعا الذات فعالٓة هف الدراسْ بكؿ التحصٓؿ دراسة عٛقة الضبط، ٌك

الدٓهكغرافٓة  الهتغٓرات بعض ضكء فْ ،كطالبة ان طالب( 497)هف  الضبط لدل عٓىة هككىة كاتجاي

 أٌداؼ الدراسة كلتحقٓؽ .(اٖكادٓهْ كالهستكل العهر، كالجىس، كالحالة اٖكادٓهٓة، كالتخصص،)

كلكؾ  لككد اٖكادٓهٓة تالذا فعالٓة ، كهقٓاس(2001)كآخركف  لشف العاهة الذات فعالٓة هقٓاس طبؽ

 إلِ ، با٘ضافة(1986)ركتر  إعداد هف الضبط كهقٓاس ،(1987)ىآٌة  أبك ترجهة( 1966)

فعالٓة أف كبٓىت الدراسة . كالطالبات بالتراكهٓة لمطٛ الهعدٚت فْ ههثمة الدراسْ التحصٓؿ درجات

ركؽ فْ هتغٓرات ـ كجكد ؼكضحت ىتائج الدراسة عدهرتفعة، حٓث أ الدراسة كاىت لدل عٓىة الذات

كادٓهٓة كالتحصٓؿ الدراسْ كالتخصص، ككجكد فركؽ فْ هتغٓر الجىس لصالح العهر كالحالة اٖ

 التحصٓؿ بٓفك، ةكاٖكادٓهْ العاهة الذات فعالٓة بٓف إحصائٓة دٚلة ذات هكجبة عٛقة الذككر، ككجكد

 اتجاي بٓف إحصائٓة ذات سالبة قةعٛ ككجكد، كاٖكادٓهٓة العاهة الذات هف فعالٓة ككؿ الدراسْ

الضبط الخارجْ،  كاتجاي الدراسْ التحصٓؿ بٓفككاٖكادٓهٓة،  فعالٓة الذات هف ككؿ الخارجْ الضبط

 العاهة الذات فْ فعالٓة كالطالبات الطٛب درجات هتكسطات بٓف إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ ككجكد

. الطٛب لصالح كاٖكادٓهٓة

ىجاز إلِ هعرفة العٛقة بٓف فعالٓة الذات كهستكل الطهكح كدافعٓة ا٘( 2002)كسعت دراسة تكفٓؽ 

أظٍرت  .هف الفرع الصىاعْكطالبة طالبان ( 86)، كتككىت العٓىة هف ةالثاىكمالهرحمة لدل طمبة 

الىتائج كجكد إرتباط هكجب بٓف فعالٓة الذات كهستكل الطهكح، كعدـ كجكد فركؽ بٓف الذككر كا٘ىاث 

الثاىكم  هف طمبةد فركؽ بٓف الذككر كا٘ىاث ككجعدـ ، كٓفطمبة الثاىكماؿة العاهة لمذات لدل فْ الفعالْ

، كعدـ كجكد فركؽ فْ هتغٓرم التحصٓؿ الدراسْ كالحالة الصىاعْ فْ الفعالٓة العاهة لمذات

. اٚجتهاعٓة
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فركؽ فْ فعالٓة اؿ تقصْقٓاس فعالٓة الذات لدل طمبة الجاهعة ك( 2001)دراسة ألكسْ  كاستٍدفت 

، إضافة إلِ التعرؼ (إىساىْ –عمهْ)كاٚختصاص  ،(إىاث –ذككر)هتغٓرات الجىس  بحسبالذات 

طالب ( 400)عمِ طبٓعة العٛقة اٚرتباطٓة بٓف فعالٓة الذات كتقدٓر الذات، كتككىت العٓىة هف 

، كهقٓاس تقدٓر -احثهف إعداد الب–هقٓاس فعالٓة الذات  طبؽ عمٍٓـكطالبة هف طمبة كمٓة التربٓة، 

 ف طمبة الجاهعة ٓتهتعكف بفعالٓة ذاتٓةأأظٍرت ىتائج الدراسة  .(1999العبٓدم، )الذات الذم أعدي 

التخصص الجىس ك اتهتغٓرؿ تعزل، ٚك تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ فعالٓة الذات هرتفعة

.  بة بٓف فعالٓة الذات كتقدٓر الذاتعالٓة هكج ارتباطًٓ، ككجكد عٛقة كالتقدٓر اٖكادٓهْ كهكاف السكف

 

دراسات تناولت العالقة بين قمق البطالة وفعالية الذات 3.2.2 

 ؿَهخاَف الهستقب الهاضْ كالحاضررات ػهسببات قمق خبفْ ( 2013)بحثت دراسة عبد الباقْ 

م، سعكد( 45)، مهصر( 194))فرداً ( 239)عٓىة الدراسة هو ، كتككىت كعٛقتٍا بفعالٓة الذات

َاستخدهت الباحثة فْ دراستٍا هقٓاس قمق الهاضْ َالحاضر  ،(إىاث( 206)ذككران، ( 33)ك

 إلِىتائج الدراسة أشارت  (.2008)الذات هف إعداد الدسكقْ  فعالٓة، كهقٓاس هو إعدادٌاؿ َالهستقب

لعٓىة بٓف درجات أفراد ا( α<0.05)ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة  ارتباطًٓ كجكد عٛقة

كدرجاتٍـ عمِ هقٓاس فعالٓة الذات، كقد كاىت ٌذي ؿ هقٓاس قمق الهاضْ َالحاضر َالهستقبعمِ 

 ،التشاـؤ هف الهستقبؿ: ٌْ ،ؿهو خهسة عَاهأف قمؽ الهستقبؿ ٓتككف ك العٛقة عكسٓة سمبٓة،

هو تأثٓر بر ؿ أؾقمق الهستقبتأثٓر و كالٓأس، كتبٓف أ ،كقمؽ الهكت ،كاٖفكار الكسكاسٓة ،كاٚكتئاب

ادة العهر الزهىْ، ككاىت ا٘ىاث لمقمقالكمٓة الدرجة ارتفاع قمق الهاضْ فْ  ، ككذلؾ ٓزداد القمؽ بٓز

 .أكثر قمقان هف الذككر
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هف الىٍائٓة  تالسىكا ةطمب مإلِ هحاكلة دراسة كفٍـ ها ٓعتر( 2008) بخٓتك الجهاؿٌدفت دراسة ك

 الهتغٓرات الىفسٓة التْ قد ٓككف لٍا ارتباط بتمؾ الظاٌرةهشاعر القمؽ هف البطالة، كعٛقة ذلؾ ببعض 

ـ  ، بمغطالبان كطالبة( 164)، كشهمت عٓىة البحث هثؿ جكدة الحٓاة كفعالٓة الذات هتكسط أعهاٌر

 ،جاهعة الهىكفٓة بشبٓف الككـ -بكمٓة التربٓة( أساسْ/ عاـ)الفرقة الرابعة  ةهف طمب ،سىة( 20.2)

كهقٓاس فعالٓة الذات هف إعداد  ،-الباحثٓف هف إعداد-طالة هقٓاس قمؽ الب طبؽ عمٍٓـ

Schwaezewr, 1993) and Jerusalem)، الجاهعٓٓف إعداد كاظـ  ةكهقٓاس جكدة الحٓاة لمطمب

التْ ٓعاىْ هىٍا  الىفسٓة اٚضطراباتأظٍرت ىتائج الدراسة أف القمؽ هف أكثر  .(2006)هىسْ 

فْ الكقت الحاضر هف القمؽ، كأف  كفطٛب ٓعاف( 107) هف هجهكع%( 71.96)، فكجدكا أف الطمبة

 ارتباطٓة كجكد عٛقة كأشارت الىتائج إلِ .عاىِ فْ كقت هف اٖكقات هف القمؽ%( 93.5)ىسبة 

بٓف درجات أفراد العٓىة عمِ هقٓاس قمؽ البطالة ( α<0.05)ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة 

كقد كاىت ٌذي العٛقة عكسٓة سمبٓة، أم أىً كمها اىخفضت  كدرجاتٍـ عمِ هقٓاس فعالٓة الذات،

 .السىة الىٍائٓة بكمٓة التربٓة بجاهعة الهىكفٓة ٓرتفع هستكل قمؽ البطالة لدًٓ ةفعالٓة الذات لدل طمب

الباحثتاف بعهؿ براهج تدٓرب لتشجٓع اٖفراد لتحسٓف التقٓرر الذاتْ عف الصحة كجكدة الحٓاة كأكصت 

لرفع ا٘حساس بالتحكـ الشخصْ، كخفض الشعكر بالعجز الهكتسب، هها ٓقمؿ هف القمؽ بٓف العاطمٓف 

كالكآبة الىفسٓة كاٚجتهاعٓة بٓف العاطمٓف، بجاىب اٌٚتهاـ كبذؿ جٍكد لتىهٓة طاقات العاطمٓف بهعرفة 

ـ، كضركرة تكفٓر الدعـ كالهساىدة اٚجتهاعٓة كالتدٓرب لمش باب اٌتهاهاتٍـ كالتركٓز عمِ هصادٌر

 . الخٓرجٓف بها ٓكفؿ لٍـ فرص عهؿ عمِ ىحك أفضؿ كٓقمؿ هشاعر القمؽ لدٍٓـ

تقصْ ( Goldsmith, Veum and Darity, 1997)دراسة جكلدسهٓث كفٓـك كدارتْ  حاكلتك

كاعتهد الباحثكف فْ دراستٍـ عمِ ىتائج هسح ، العٛقة بٓف البطالة كالصحة الىفسٓة كتقدٓر الذات

البالغة  ٓحتكم عمِ هعمكهات تفصٓمٓة عف السهات الشخصٓة ٖفراد العٓىةقكهْ طكلْ لمشباب، 
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كها ٓحتكم عمِ خبراتٍـ فْ سكؽ العهؿ كهقآٓس  ،(إىاث( 139)ذككران، ( 122)) شابان كشابة( 261)

أف التعرض ٖحداث هثؿ البطالة قادرة عمِ تشكًٓ الصحة الىفسٓة  إلِالىتائج شارت أ. تقدٓر الذات

بٓف  كجكد عٛقة عكسٓة سمبٓةالىتائج   بٓىتاٚعتقاد بعدـ أٌهٓة الذات كتقدٓر الذات، كها هثؿ  ،لمفرد

 . كمها طالت هدة البطالة كمها اىخفض هستكل تقدٓر الذات، ؼالبطالة كالصحة الىفسٓة كتقدٓر الذات

 

تعقيب عمى الدراسات السابقة   4.2.2 

: ظات أتٓةهف عرض الدراسات السابقة، ٓهكف استخٛص الهٛح

 تتصؿ ٚ قمؽ البطالة عمِ أجٓرت التْ الدراسات هعظـ فأ سبؽ ها خٛؿ هف الباحث ٓرل .1

ٚن هباشرنا، بؿ كاىت تتجً أكثر إلِ هفٍكـ القمؽ هف الهستقبؿ  الدراسة هكضكعب  كلكا دراسة هٓىجؾاتصا

 (2012Meng and lowa, ) زالسكْ ، كدراسة(Zaleski, 1996). 

الدراسة  بهتغٓر عٛقة لٍا التْ فعالٓة الذات حكؿ -عمِ حد عمـ الباحث- ربٓةالع قمة الدراسات .2

ك قمؽ البطالة هعرفة العٛقة بٓف فعالٓة الذات  عمِ( 2008)أرىكط ، فاقتصرت دراسة الرئٓس، ٌك

الدراسْ  التحصٓؿ عٛقة (2006)الحربْ  تىاكلت دراسة، ككاٚىتهاء لدل الشباب العاطمٓف عف العهؿ

إلِ هعرفة ( 2002)سعت دراسة تكفٓؽ كالضبط،  كاتجاي كاٖكادٓهٓة العاهة الذات فعالٓة هف بكؿ

دراسة ة، كبحثت الثاىكمالهرحمة ىجاز لدل طمبة العٛقة بٓف فعالٓة الذات كهستكل الطهكح كدافعٓة ا٘

العٛقة بٓف البطالة ( Goldsmith, Veum, and Darity, 1997)جكلدسهٓث كفٓـك كدارتْ 

عمِ حد –فٍْ الدراسة الكحٓدة ( 2008) كبخٓت دراسة الجهاؿ، أها حة الىفسٓة كتقدٓر الذاتكالص

ك قمؽ البطالة بهتغٓر عٛقة لٍا التْ -عمـ الباحث إلِ حٓث ٌدفت ٌذي الدراسة  ،الدراسة الرئٓس، ٌك

ة ذلؾ الىٍائٓة هف هشاعر القمؽ هف البطالة، كعٛؽ تالسىكا ةطمب مفٍـ ها ٓعتردراسة كهحاكلة 

 .هثؿ جكدة الحٓاة كفعالٓة الذات ببعض الهتغٓرات الىفسٓة التْ قد ٓككف لٍا ارتباط بتمؾ الظاٌرة
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 ٌذي تكتسب ٌىا كهف فمسطٓىٓة تىاكلت قمؽ البطالة كعٛقتٍا بفعالٓة الذات، دراسات تكجد ٚ .3

 .التربكم الهٓداف فْ خاصة أٌهٓة الدراسة

دراسة ػؿ هث ،شبابػدُ الػلهعرفة الىظرة لاستطٛعْ  الٍدف هىٍاكاف بعض الدراسات السابقة  .4

هثؿ دراسة بخٓت  ،كاف تشخٓصَْالبعض هىٍا (. 1992) أبك ٓزدَ، (1988) هو حهزةكؿ 

 .(2008) كالجهاؿ

الباحث هف الدراسات كالبحكث السابقة فْ بىاء ا٘طار الىظرم لمدراسة، كصٓاغة الهشكمة  قد أستفادك

أدكات القٓاس، كتحدٓد أٌداؼ الدراسة، كاٖسمكب  تكطٓفالهٛئهة، ككتحدٓدٌا، كصٓاغة الفركض 

. ا٘حصائْ لتحمٓؿ الىتائج كهىاقشتٍا
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الثالث الفصل 

 إجراءات الدراسة والمنهجية
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 الثالثالفصل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 إجراءات الدراسة والمنهجية

 
كصفان لهجتهع الدراسة كعٓىتٍا كالطٓرقة التْ اختٓرت بٍا، كهىٍجٓتٍا، إضافة إلِ ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ 

اٖدكات التْ استخدهت لجهع البٓاىات كخصاصٍا السٓككهتٓرة، ثـ ٓعرض هتغٓرات الدراسة، كالطرؽ 

. ا٘حصائٓة التْ استخدهت فْ هعالجة البٓاىات كاستخٛص الىتائج

 

منهج الدراسة   1.3

لدل طمبة  فعالٓة الذاتكعٛقتً ب قمؽ البطالة إلِ تقصْ كاقعٌدؼ ت ةالحالْ دراسةؿاأف هف هىطمؽ 

الهىاسب الهىٍج  لهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ، لككىً فقد اعتهد االسىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس، 

 تىاكلٍا، كهف ثـ تحدٓد ها إذا كاىتتطمب جهع البٓاىات حكؿ الهتغٓرات التْ تتم تاؿالهشكمة لطبٓعة 

كالتعبٓر عىٍا بشكؿ كهْ هف خٛؿ ها هعاهؿ  ،تمؾ العٛقة تحدٓد طبٓعةٌىاؾ عٛقة بٓىٍا، ك

إف ها ٓهٓز ٌذا . دراسةٌا اؿتلِ تمؾ العٛقة ٓتـ فٍـ الظاٌرة التْ تىاكؿالتعرؼ إرتباط، كهف خٛؿ ا٘

قعٓان لمعكاهؿ الهرتبطة ، كها أىً ٓقدـ تفسٓران كادراسةالهىٍج ٌك أىً ٓكفر بٓاىات هفصمة عف هتغٓرات اؿ

  .ٌابهكضكع

 

 مجتمع الدراسة 2.3

طالبان ( 2503)، البالغ عددٌـ السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدستككف هجتهع الدراسة هف جهٓع طمبة 

ـ، كاستىادان إلِ هصادر دائرة القبكؿ 2013/2014كطالبة، كذلؾ فْ الفصؿ الثاىْ هف العاـ الدراسْ 



 

46 

 

ٓبٓف تكٓزع هجتهع الدراسة حسب الجىس لمعاـ اٖكادٓهْ ( 1.3)لجدكؿ كا. كالتسجٓؿ فْ الجاهعة

ك العاـ الذم طبقت فًٓ الدراسة2013/2014 . ، ٌك

يبين توزيع طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس في الفصل الثاني من العام (: 1.3)الجدول 
 م بحسب جنسهم2013/2014الجامعي 

 المجموع إناث ذكور جامعة القدس 
 2503 1390 1113 ة السنة األخيرةطمب

% 100% 55% 45النسبة 
 دائرة القبول والتسجيل في جامعة القدس: المصدر   
 

 عينة الدراسة 3.3

 بطٓرقة العٓىة كااختٓرطمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس،  هف( 288)هف  تككىت عٓىة الدراسة

هتغٓر الجىس، كقد شكمت العٓىٓة ها  حسب  (Stratified Random Sample) العشكائٓةالطبقٓة 

ٓبٓف كصؼ عٓىة الدراسة كخصائصٍا ( 2.3)كالجدكؿ . هف الهجتهع اٖصمْ%( 11)ىسبتً 

. الدٓهكغرافٓة تبعان لهتغٓراتٍا الهستقمة

 لمتغيراتها المستقمة عمى كامل أفراد عينة الدراسة تبعاً عينة الدراسة توزيع : (2.3)جدول 
 (288=ن) 

)%( النسبة المئوية التكرار يات المتغير مستو المتغير

 الجنس
 46%  134ذكر 

 54%  154أىثِ 

 100% 288 المجموع

الكمية 

 41%  118 عمهٓة

 31%  88 إىساىٓة

 28%  82 طبٓة كتهٓرضٓة

 100% 288المجموع 

التقدير 
 األكاديمي

 24%  70 هقبكؿ

 46%  131 جٓد

 30%  87 فأعمِ جٓد جدان 

 100% 288جموع الم
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 الدراسة تاوأد 4.3

الجهاؿ )كبخاصة دراسة  اعتهد الباحث فْ إعدادي ٖداة الدراسة عمِ ها استخدـ فْ الدراسات السابقة

التخصص )الجىس، كالكمٓة : هف أدكات كهقآٓس تىاكلت فٍٓا هتغٓرات عدٓدة، هثؿ (2008كبخٓت، 

كؿ هف قمؽ البطالة كفعالٓة لدراسة  ستباىةا بىاءب قاـ الباحثكقد . ، كالتقدٓر اٖكادٓهْ(اٖكادٓهْ

كفٓها ٓمْ كصفان تفصٓمٓان لبىاء هقٓاسْ الدراسة  الذات لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس،

: ةكخصائصٍها السٓككهترم

 مقياس قمق البطالة: أوا

الة لدل الشباب كالطمبة بعد ا٘طٛع عمِ العدٓد هف الدراسات السابقة التْ استخدهت هقٓاس قمؽ البط

الجاهعٓٓف، كجد الباحث أف هعظـ الباحثٓف استخدهكا الهقٓاس الذم استخدهً الجهاؿ كبخٓت 

ا (2008) ٛن، كهىٍـ هف أضاؼ عمِ اٖبعاد الثٛثة، كهىٍـ هف اقتصٌر ، فهىٍـ هف أجرل عمًٓ تعدٓ

البٓئة التْ ٓتـ إجراء الدراسة  عمِ بعدٓف أك ثٛثة، كهىٍـ هف طكر هقٓاسان لقمؽ البطالة ٓتٛءـ هع

لذا استخدـ الباحث أداة تتىاسب هع هتغٓر قمؽ البطالة الهراد قٓاسً لككف بعض هف الهقآٓس . فٍٓا

ٓقٓس القمؽ فْ بعض أبعادي كهجاٚتً، كأف كثٓران هف ٌذي الهقآٓس تشتهؿ عمِ فقرات كثٓرة العدد هها 

ٛن هف الهفحكصٓف لٙجابة  عمٍٓا، كتشهؿ فقرات غٓر هفٍكهة أحٓاىان، فارتأل الباحث ٓتطمب كقتان طكٓ

اعتهاد العبارات التْ تىاسب الدراسة الحالٓة كبٓئتٍا، كأخذت هف عدة هقآٓس تىاكلت القمؽ بشكؿ عاـ، 

(. 2008)كقمؽ البطالة بخاصة، كهىٍا هقٓاس الجهاؿ كبخٓت 

تككف اٚستجابة لمهفحكصٓف كطٓرقة صٓغت ؿفقرة، ( 28)كقد تككف الهقٓاس فْ صكرتً الىٍائٓة هف 

 الهبحكثالخهاسْ اٖبعاد، حٓث تككف استجابة  (Likert Scale)التصحٓح بحسب هقٓاس لٓكرت 

غٓر ، (درجات 4) هكافؽ، (درجات 5) بشدةهكافؽ بدرجة : عمِ الفقرات بالهكافقة حسب التدرج أتْ

كقد بىٓت الفقرات ، (درجة 1) إطٛقان غٓر هكافؽ ، (درجة 2) غٓر هكافؽ، (درجات 3) هتأكد
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تعكس أكزاف الفقرات السمبٓة عىد التصحٓح، عمهان أف الفقرات كا٘ٓجابْ، بحٓث باٚتجآٌف السمبْ 

 (.16)السمبٓة اقتصرت عمِ فقرة كاحدة ٌْ الفقرة 

كتعبر الدرجة الهرتفعة عمِ ، (28)، كأقؿ درجة (140)كبذلؾ تككف أعمِ درجة عمِ الهقٓاس 

عف ارتفاع فْ درجة قمؽ البطالة، بٓىها تعبر الدرجة الهىخفضة عف اىخفاض فْ درجة قمؽ الهقٓاس 

  .البطالة

 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس قمق البطالة

 :صدق المقياس

لمتحقؽ هف صدؽ هقٓاس قمؽ البطالة، استخدـ صدؽ الهحتكل بأسمكب صدؽ الهحكهٓف 

((Construct Validhtyْهف الهحكهٓف ( 18)صكرتً الهبدئٓة عمِ  ، حٓث عرض الهقٓاس ف

الهتخصصٓف فْ هجاٚت التربٓة، كعمـ الىفس، كعمـ اٚجتهاع، كالصحة الىفسٓة، كا٘رشاد الىفسْ 

 :كالتربكم، ككاف الٍدؼ هف ذلؾ ها ٓمْ

 .التعرؼ إلِ هدل هٛءهة البىكد لها كضعت لقٓاسً  -

 .الكشؼ عف كضكح العبارات ككضكح الصٓاغة المغكٓة -

هً كتحدٓد الهكقع الهىاسب لٍا عمِ الهقٓاس -  .هراجعة بىكد الهقٓاس كتقٓك

 .الكشؼ عف تىاسب البىكد هع اٌٖداؼ -

ـ كضكح التعمٓهات الهرفقة بالهقٓاس -  .تقٓك

كبعد عرض الهقٓاس عمِ الهحكهٓف، قاـ الباحث بدراسة هٛحظاتٍـ كتكجٍٓاتٍـ حكؿ بىكد الهقٓاس، 

ك ها ٓشٓر إلِ أف %(80)ؽ بٓف الهحكهٓف عمِ عبارات اٚستباىة حٓث بمغت ىسبة اٚتفا ، ٌك

الهقٓاس ٓتهتع بصدؽ هقبكؿ، ثـ حذفت الفقرات التْ حصمت عمِ هجهكع أدىِ هف ىسبة اٚتفاؽ 
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ٍدؼ ٌذا الىكع هف الصدؽ إلِ التجاىس الداخمْ بٓف الفقرات كها قاـ الباحث بفحصالهعتهدة،  ، ٓك

جمً، كقد احتسب أم أعدت هف ذقٓاس الغرض اؿؿقرة هف فقرات الهقٓاس الكصكؿ لهدل صٛحٓة كؿ ؼ

كاتضح كجكد دٚلة إحصائٓة فْ  ،لمهقٓاس ككؿ الكمٓةالدرجة لفقرات الهقٓاس هع هعاهؿ اٚرتباط بٓف 

. ٓبٓف ذلؾ (3.3)جدكؿ جهٓع فقرات الهقٓاس، كاؿ

 .كقد عِدلت بعض الفقرات قبؿ أف تكضع فْ شكمٍا الىٍائْ

 : لت التعدٓٛت ها ٓمْكقد شـ

 .حذؼ بعض الفقرات التْ اتصفت بالتكرار -

 .إعادة صٓاغة بعض الفقرات لتصبح أكثر كضكحان  -

 .فقرة( 28)ٌذا كقد بمغ عدد الفقرات فْ صكرتٍا الىٍائٓة 

لممقياس الكمية والدرجة  قمق البطالة معامل اارتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس :(3.3)جدول 
 (28=ن) ككل

رقم 
 العبارة

معامل 
 اارتباط

مستوى 
 الدالة

رقم 
 العبارة

معامل 
 اارتباط

مستوى 
 الدالة

1 0.53 0.00**  16 0.49 0.00**  

2 0.61 0.00**  17 0.56 0.00**  

3 0.57 0.00**  18 0.43 0.00**  

4 0.54 0.00**  19 0.48 0.00**  

5 0.48 0.00**  20 0.44 0.00**  

6 0.55 0.00**  21 0.47 0.00**  

7 0.50 0.00**  22 0.26 0.00**  

8 0.43 0.00**  23 0.41 0.00**  

9 0.51 0.00**  24 0.39 0.00**  

10 0.42 0.00**  25 0.25 0.00**  

11 0.49 0.00**  26 0.40 0.00**  

12 0.44 0.00**  27 0.37 0.00**  

13 0.53 0.00**  28 0.45 0.00**  

14 0.57 0.00**   

15 0.44 0.00**  
                           



 

50 

 

 :الصدق الظاهري

قباؿ عٓىة البحث اٚستطٛعٓة عمِ تىاكلً، كا٘جابة عمِ بىكدي  ٓعدُأ قبكؿ الهحكهٓف لبىكد الهقٓاس كا 

ٛن عمِ صدقً الظاٌرم . بسٍكلة كٓسر، دلٓ

 

 :ثبات مقياس قمق البطالة

قمؽ  لمتأكد هف ثبات هقٓاس( Cronbach's Alpha)هعادلة كركىباخ ألفا استخدـ الباحث 

هفردة هف هجتهع ( 30)، حٓث طبقت الهعادٚت عمِ عٓىة استطٛعٓة تككىت هف ةالبطاؿ

 (.  0.82( هعاهؿ الثبات بمغالدراسة، كهف خارج عٓىتٍا، ؼ

ٓهكف  ،عمِ أف الهقٓاس ٓتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات دلت لهعاهؿ الثبات ٌذي القٓهةك

. اٚعتهاد عمٍٓا فْ التطبٓؽ الىٍائْ لمدراسة

 

 قياس فعالية الذات م: ثانياً 

ري ؿ، (2001) العدؿ الهقٓاس الذم أعدياستخدـ الباحث  ، البٓئة الفمسطٓىٓةهع تٛءـ مكذلؾ بعد تطٓك

ٚن لفعالٓة الذات، إذ ٓتككف فْ صكرتً الىٍائٓة هف  كٓعد هف أكثر الهقآٓس فْ البٓئة العربٓة استعها

، كتحسب (هىخفضة جدان  -هىخفضة -هتكسطة -رةكبْ -كبٓرة جدان : )فقرة، ببدائؿ اختٓار ا٘جابة( 20)

كا٘ٓجابْ، كقد بىٓت الفقرات باٚتجآٌف السمبْ  ،(1-2-3-4-5)الدرجات بشكؿ تىازلْ لمفقرات 

تعكس أكزاف الفقرات السمبٓة عىد التصحٓح، عمهان أف الفقرات السمبٓة اقتصرت عمِ أربعة فقرات بحٓث 

، (20)، كأقؿ درجة (100)أعمِ درجة عمِ الهقٓاس كبذلؾ تككف (. 5،10،15،20)ٌْ الفقرات 

بٓىها تعبر الدرجة الهىخفضة  فعالٓة الذات درجة كتعبر الدرجة الهرتفعة عمِ الهقٓاس عف ارتفاع فْ

 .فعالٓة الذاتعف اىخفاض فْ درجة 
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 :صدق المقياس

( 17)ل كذلؾ بعرض الهقٓاس عؿ ،استخدـ الباحث صدؽ الهحكهٓف أك ها ٓعرؼ بالصدؽ الهىطقْ

بٍدؼ التأكد هف هىاسبة الهقٓاس ( 3)فْ همحؽ رقـ  هكضحكها ٌك ك ،هف ذكل اٚختصاص هحكهان 

بٓف %( 80)عف كقد اعتهد عمِ ىسبة اتفاؽ ٚ تقؿ  .لها أعد هف أجمً، كسٛهة صٓاغة الفقرات

أٌداؼ  جهعكا عمِ حذؼ تمؾ الفقرات التْ ٚ تىسجـ هعأحٓث أخذ بآراء الهحكهٓف الذٓف ، الهحكهٓف

عادة   كها قاـ الباحث بالتحقؽ .التعدٓؿ فْ ضكء هقترحاتٍـ كأجرم بعض الفقرات،صٓاغة الدراسة كا 

 لمهقٓاس، الكمٓة الدرجة الهقٓاس هع لفقرات بٓرسكف ا٘رتباط هعاهؿ بحساب أٓضان  اٖداة صدؽ هف

دؿ ا٘ستباىة فقرات جهٓع فْ إحصائٓة دٚلة كجكد كْاتضح  بٓف داخمْ ؽاتسا ٌىاؾ أف عمِ ٓك

 :ذلؾ ٓبٓف( 4.3) كالجدكؿ الفقرات،

 فقرات إرتباط لمصفوفة( Pearson Correlation) بيرسون إرتباط معامل نتائج(: 4.3) جدول
فعالية الذات مع الدرجة الكمية لممقياس مقياس 

معامل  الرقم
 اارتباط

 الدالة
 اإلحصائية

معامل  الرقم
 اارتباط

 الدالة
 اإلحصائية

ل معام الرقم
 اارتباط

 الدالة
 اإلحصائية

1 .2700.00 9 .460 0.00 17 .510 0.00 

2 .4700.00 10 .430 0.00 18 0.51 0.00 

3 .550 0.00 11 .640 0.00 19 .450 0.00 

4 0.57 0.00 12 .640 0.00 20 .620 0.00 

5 .560 0.00 13 .620 0.00  
6 0.59 0.00 14 .760 0.00 

7 .6400.00 15 .540 0.00 

8 .630 0.00 16 .430 0.00 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 



 

52 

 

 :ثبات المقياس

لمتأكد هف ثبات هقٓاس فعالٓة ( Cronbach's Alpha)هعادلة كركىباخ ألفا استخدـ الباحث 

ة هف هجتهع هفرد( 30)الذات، حٓث طبقت الهعادٚت عمِ عٓىة استطٛعٓة تككىت هف 

 (.  0.79 ( هعاهؿ الثبات بمغالدراسة، كهف خارج عٓىتٍا، ؼ

ٓهكف  ،عمِ أف الهقٓاس ٓتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات دلت ٌذي القٓهة لهعاهؿ الثباتك

 .اٚعتهاد عمٍٓا فْ التطبٓؽ الىٍائْ لمدراسة

 

: معيار التصحيح لممقياسين

لتفسٓر تقدٓرات الهفحكصٓف عمِ فقرات ( 2014)م استخدـ الباحث الهعادلة التْ استخدهٍا الهصر

ْ عمِ الىحك أتْ : هقٓاس قمؽ البطالة كأبعادي، ككذلؾ عمِ هقٓاس فعالٓة الذات ٌك

 
 (:5:3)فْ الجدكؿ كعمًٓ، ٓككف هعٓار التصحٓح لكؿ هف هقٓاسْ الدراسة، بحسب هاٌك هكضح 

 المبحوثينالذات لدى  قمق البطالة وفعالية اتودرج المئوية النسب(: 5.3) جدول

 القدس ترتيب األبعاد لقمق البطالة حسب مستوى القمق لدى طمبة السنة األخيرة في جامعة

 المتغير
 

المستوى  الوزن بالنسبة المئوية التقديريةالمتوسط الحسابي 

 قمق البطالة
هىخفض  %50أقؿ هف  2.33هف  دىِأ

هتكسط % (69.9-50)هف  3.66-2.33هف 
هرتفع فها فكؽ % 70هف  3.66هف أعمِ 

 فعالية الذات
هىخفض  %50أقؿ هف  2.33هف  دىِأ

هتكسط % (69.9-50)هف  3.66-2.33هف 
هرتفع فها فكؽ % 70هف  3.66هف أعمِ 
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 الطريقة واإلجراءات     6.3

 :جرت الدراسة كفؽ الخطكات أتٓة

 .تحدٓد هجتهع الدراسة .1

ا .2  .تحدٓد عٓىة الدراسة، كاختٓاٌر

أدكات الدراسة هف خٛؿ هراجعة اٖدب التربكم الهىشكر فْ ٌذا الهجاؿ، كا٘جراءات  بىاء .3

 .الهٛئهة التْ قاـ بٍا الباحث

 .حساب هعآٓر الصدؽ كالثبات ٖدكات الدراسة .4

 .تطبٓؽ اٖدكات عمِ عٓىة الدراسة .5

 .جهع البٓاىات .6

 .هعالجة البٓاىات كاستخٛص الىتائج كالتكصٓات كالهقترحات .7

 

 متغيرات الدراسة  7.3

ٚن  : الهتغٓرات الهستقمة: أك

. ذكر، أىثِ: الجىس

       .طبٓة كتهٓرضٓة إىساىٓة، عمهٓة، :(التخصص)الكمٓة 

 .   هقبكؿ، جٓد، جٓد جدان فأعمِ: التقدٓر اٖكادٓهْ

 :الهتغٓرات التابعة: ثاىٓان 

 .الذات درجة قمؽ البطالة، كدرجة فعالٓة 
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 ةالمعالجة اإلحصائي 8.3

 رقهت البٓاىات. دخالٍا إلِ الحاسكب٘كذلؾ تهٍٓدان  ،الباحث بهراجعتٍا قاـ ،بعد جهع بٓاىات الدراسة

ؿ ا٘جابات المفظٓة إلِ أخرل رقهٓة كذلؾ فْ جهٓع أسئمة الدراسة ،بإعطائٍا أرقاهان هعٓىة  ،أم بتحٓك

: تٓةصائٓة أباستخداـ اٖسالٓب ا٘ح ٌافرضٓات ترباختأجٓب عمِ أسمة الدراسة، ك ثـ

 كاٚىحرافات الحسابٓة، كالهتكسطات ،كالىسب الهئكٓة ،كالتكرار: الكصفْأسالٓب ا٘حصاء   (1

 .الهعٓآرة

 (.كركىباخ ألفا)قٓاس التجاىس الداخمْ   (2

كبكضكح  هف أجؿ عهؿ الهقارىات الهختمفة التْ تبٓف( SPSS)اعتهاد البرىاهج ا٘حصائْ   (3

 .لهدركسةالفكارؽ كالتبآف بٓف اٖحداث ا

لفحص الفرضٓات ( Independent T-Test)لمهجهكعات الهستقمة ( ت)اختبار استخداـ   (4

  .الهتعمقة بهتغٓر الجىس

لفحص الفرضٓات ( One-Way Analysis Variance)استخدـ تحمٓؿ التبآف اٖحادم   (5

بٓف  دٓةلمهقارىات البع LSDالهتعمقة بدراسة هتغٓرم الكمٓة، كالتقدٓر اٖكادٓهْ، كاختبار 

 .الهتكسطات الحسابٓة

لتكضٓح العٛقة بٓف قمؽ البطالة كفعالٓة الذات لدل " بٓرسكف"استخدـ اختبار هعاهؿ اٚرتباط   (6

 .الطمبة فْ العٓىة

 .اعتهد الباحث عمِ هقٓاس لٓكارت الخهاسْ فْ عهؿ هقارىات اٚتجاي لفقرات اٚستباىة  (7
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الرابع الفصل 

 عرض نتائج الدراسة
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 الرابعالفصل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عرض نتائج الدراسة

 
لهقآٓس الدراسة الهستخدهة، حٓث  الدراسة، كفقان  إلٍٓالمىتائج التْ تكصمت  ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضان 

 ٓمْ فٓهاك. إجاباتٍـتأثٓر خصائص عٓىة الهبحكثٓف عمِ  سٓتـ ا٘جابة عف أسئمة الدراسة كاختبار

: الدراسة إلٍٓا تكصمت التْ لمىتائج عرضان 

 

 السؤال األولنتائج  1.4

 ؟طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسلدى  ما مستوى قمق البطالة

قمؽ كهستكل كاٚىحراؼ الهعٓارم استخرجت الهتكسطات الحسابٓة  اٖكؿ،٘جابة عف سؤاؿ الدراسة ؿ

ضح فْ الجدكؿ هك، كذلؾ كها ٌك ت تىازلٓان هستكل القمؽرتب ٚستجابات الهبحكثٓف، كهف ثـ البطالة

(1.4).  
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قمق البطالة لدى طمبة السنة واانحرافات المعياريية ودرجة  المتوسطات الحسابية (:1.4)الجدول 
 مرتبة تنازليًا حسب درجة القمق األخيرة في جامعة القدس

رقم 
الفقرة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

 اانحراف 
المعياري 

 النسبة
% المئوية

 مستوى
قمق البطالة  

 هرتفع 87.77 0.98 4.39 أخشِ عدـ إٓجاد فرصة عهؿ هىاسبة فْ تخصصْ 6
 هرتفع 86.38 0.98 4.32 أقمؽ كمها تخٓمت هشٍد إجراء هقابٛت التكظٓؼ 26
 تفعهر 82.84 1.02 4.14 أشعر بالقمؽ هف عدـ كضع الشخص الهىاسب فْ الهكاف الهىاسب 11
 هرتفع 82.15 1.01 4.11 أشعر بالقمؽ لها أراي هف أحكاؿ العاطمٓف عف العهؿ 9
 هرتفع 81.87 1.09 4.09 أشعر بعدـ جدكل دراستْ الجاهعٓة 18
 هرتفع 81.45 0.90 4.07 سكؼ أعاىِ هف البحث عف كظٓفة بعد تخرجْ 14
 هرتفع 81.45 1.01 4.07 ٓىتابىْ شعكر بالقمؽ فْ التىافس عمِ فرصة عهؿ 10
 هرتفع 79.65 0.90 3.98 ٓقمقىْ أف أىضـ إلِ قائهة العاطمٓف عف العهؿ 8
 هرتفع 78.75 1.01 3.94 أعتقد أف الظركؼ ستككف صعبة بعد التخرج 3
 هرتفع 78.82 1.07 3.94 أقمؽ هف هكاجٍة هشكمة البحث عف كظٓفة 15
 هرتفع 78.54 1.25 3.94 أخشِ أٚ أتهكف هف الحصكؿ عمِ فرصة عهؿ بعد تخرجْ 1
 هرتفع 78.40 1.11 3.92 أقمؽ هف أف شٍادتْ ستككف هفتاح العهؿ كفرصة التكظٓؼ 17
 هرتفع 77.08 1.23 3.85 أتكقع أف تكاجٍىْ صعكبة فْ إٓجاد فرصة عهؿ هىاسبة 4
 هرتفع 76.38 1.43 3.82 أشعر بالقمؽ لهشاٌد العاطمٓف الباحثٓف عف فرصة عهؿ 2
 هرتفع 75.07 1.26 3.75 تىخفض كمها فكرت فْ هستقبمْ الكظٓفْ/ لطعاـ ترتفعشٍٓتْ ؿ 27
 هرتفع 74.86 1.23 3.74 أشعر بالقمؽ لعدـ كجكد فرص عهؿ 7
 هرتفع 74.09 1.07 3.70 أتكقع أسكأ اٚحتهاٚت بعد تخرجْ 13
هتكسط  72.84 1.23 3.64 ٚ أرغب العهؿ فْ تخصصْ 21
هتكسط  72.77 1.24 3.64 ث عف فرص عهؿأقمؽ عىد سهاعْ الحدم 20
هتكسط  70.83 1.25 3.54 أتكقع أىىْ سكؼ اضطر لمعهؿ فْ غٓر تخصصْ 19
هتكسط  70.55 1.29 3.53  أشعر بأف إهكاىاتْ الجسدٓة أدىِ هها تتطمبً ظركؼ العهؿ 25
هتكسط  68.62 1.26 3.43 أشعر بالقمؽ هف اٖخذ بالهحسكبٓة فْ التكظٓؼ 12
هتكسط  67.43 1.13 3.37 ها أفكر فْ شبح البطالة ٓقؿ تركٓزم فْ دراستْعىد 22
هتكسط  64.65 1.23 3.23 أشعر بهتاعب كثٓرة فْ هعدتْ، كمها تذكرت هستقبمْ الكظٓفْ الغاهض 28
هتكسط  63.05 1.28 3.15 أخشِ أف أبقِ عالة عمِ أسرتْ بعد تخرجْ 5
هتكسط  58.40 1.19 2.92 بالصداع كمها قرأت شركط الكظائؼ الخالٓة أشعر 24
هتكسط  56.80 1.18 2.84 "الدكخة"كمها فكرت فْ شبح البطالة أصابتىْ ىكبات الدكار  23
 هىخفض  43.95 1.19 2.20 أعتقد بأىً ٓكجد فرص عهؿ فْ تخصصْ 16

 مرتفع 72.95 0.23 3.65 الدرجة الكمية لقمق البطالة
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لهجاٚت قمؽ البطالة لدل  هستكل قمؽ البطالةىحرافات الهعٓآرة ككفٓها ٓمْ الهتكسطات الحسابٓة كاٚ

طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس، هرتبة تىازلٓان حسب هستكل القمؽ، ككها ٌك هكضح فْ الجدكؿ 

(2.4.) 

 ترتيب مجاات قمق البطالة حسب مستوى القمق لدى طمبة السنة األخيرة في جامعة(: 2.4)الجدول 
 القدس

 
المتوسط بعاد األتيب التر

الحسابي 
اانحراف 
المعياري 

مستوى قمق  %النسبة 
البطالة 

 مرتفع 77.59 0.31 3.88 القمؽ 1
 متوسط 72.78 0.38 3.64 قمؽ التخصص 2
 متوسط 68.47 0.47 3.42 الجكاىب الجسهٓة كالبدىٓة 3

 متوسط 72.94 0.38 3.65الدرجة الكمية 
 

لقمؽ البطالة حسب هستكل القمؽ لدل طمبة السىة ٓب الهجاٚت أف ترت( 2.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

، ٓمًٓ هجاؿ قمؽ الهرتبة اٖكلِهجاؿ القمؽ فْ : ، جاءت عمِ الىحك أتْالقدس اٖخٓرة فْ جاهعة

  .ةثالهرتبة الثاؿفْ  الجكاىب الجسهٓة كالبدىٓة، كأخٓران هجاؿ الهرتبة الثاىٓةالتخصص فْ 

 

 السؤال الثانينتائج  2.4

 ؟طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسلية الذات لدى افع درجةما 

فعالٓة كدرجة  كاٚىحرافات الهعٓآرة استخرجت الهتكسطات الحسابٓة الثاىْ،لٙجابة عف سؤاؿ الدراسة 

كضح فْ الجدكؿ ـلؾ كها ٌك ، كذلكؿ فقرة ت تىازلٓان حسب الدرجةرتبٚستجابات الهبحكثٓف، ك الذات

(3.4) :
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لدى طمبة السنة ودرجة فعالية الذات  واانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية (:3.4)دول الج
لكل فقرة مرتبة تنازليًا حسب الدرجة  األخيرة في جامعة القدس

رقم 
الفقرة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

اانحراف 
المعياري 

النسبة 
 %

درجة فعالية  
الذات 

 هرتفعة  83.26 1.04 4.16 ق فْ الهكاقؼ التْ تتطمب ذلؾعمِ ا٘ىساف أف ٓضبط اىفعاٚت17
 هرتفعة  82.98 0.96 4.15 أتعاهؿ هع جهٓع العقبات التْ تكاجٍى2ْ

 هرتفعة  82.84 0.92 4.14 ٓهكىىْ السٓطرة عمِ اىفعاٚت أخٓرف هف زهٛئ12ْ
ا7  هرتفعة  82.57 1.11 4.13 عىدم كثٓر هف الطهكحات التْ سكؼ أىجٌز

 هرتفعة  80.69 1.17 4.03 أتعاهؿ هع أخٓرف بجدٓة11
 هرتفعة  80.55 1.02 4.02 ٓمجا لْ زهٛئْ لحؿ هشكٛتٍـ6
 هرتفعة  80.34 0.98 4.01 ٓهكىىْ كضع الخطط الهىاسبة لتحقٓؽ آهال4ْ

 هرتفعة  79.16 1.20 3.96 ٓهكىىْ التعاهؿ بكفاءة هع هستجدات الحٓاة13
 هرتفعة  78.05 1.16 3.90 لكثٓر هف الهسؤكلٓاتأستطٓع تحهؿ ا14
 هرتفعة  74.72 1.18 3.74 أسعِ لمكصكؿ إلِ هكاىً هرهكقة فْ الهجتهع18
 هتكسطة 72.43 1.25 3.62 أتهكف هف حؿ الهشكٛت التْ تكاجٍى3ْ

 هتكسطة 72.29 1.18 3.61 أثؽ فْ قدراتْ لمتعاهؿ بكفاءة هع اٖحداث غٓر الهتكقعة19
 هتكسطة 71.32 1.22 3.57 ٓهكىىْ القٓاـ بأدكار هختمفة فْ الحٓاة16
 هتكسطة 69.51 1.25 3.48 ٓهكىىْ التفكٓر بطٓرقة عهمٓة عىدها أككف فْ هأزؽ ها8
 هتكسطة 68.68 1.23 3.43 ٓهكىىْ إضافة القمٓؿ ٖم عهؿ أكمؼ ب1ً
 سطةهتك 68.54 1.47 3.43 أحافظ عمِ اتزاىْ فْ الهكاقؼ الصعبة9
 هىخفضة  42.63 0.99 2.13 ٓصعب عمْ الكصكؿ إلِ أٌداف5ْ

 هىخفضة  39.23 0.99 1.96 ٓصعب عمْ التكافؽ هع الهستجدات الجدٓدة15
 هىخفضة  39.09 0.97 1.95 ٓصعب عمْ إٓقاؼ أم إىساف عىد حدكدي20
 هىخفضة  34.44 0.83 1.72 ٓقمؿ زهٛئْ هف قدراتْ الهٍىٓة10

 متوسطة 69.17 0.242 3.46 الذات لفعاليةية الدرجة الكل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 نتائج الفرضية األولى 1.3.4

في متوسطات قمق البطالة لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية  

 .طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

-Independent t)لهجهكعتٓف هستقمتٓف ( ت)اٖكلِ، استخدـ اختبار رضٓة كهف أجؿ فحص الؼ

test)،  ٓبٓف ذلؾ (4.4)كالجدكؿ: 

السنة لدى طمبة  قمق البطالةلدالة الفروق في متوسطات ( ت)نتائج اختبار (: 4.4)الجدول 
 متغير الجنس بحسب ة القدسجامعاألخيرة في 

                                         الجنس
 

 األبعاد             

( ت)( 154= ن)  أنثى (134= ن) ذكر 
المحسوبة 

مستوى 
الدالة 

المحسوب 
اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط 

 0.59 0.54- 0.29 3.89 0.33 3.87القمق 

 0.79 0.27- 0.39 3.65 0.37 3.63 قمق التخصص

 0.85 0.19- 0.49 3.43 0.45 3.42 الجوانب الجسمية والبدنية

 0.60 0.52- 0.25 3.65 0.21 3.64 لقمق البطالةالدرجة الكمية 

 
 قمؽ البطالةؿأف قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب قد بمغت عمِ الدرجة الكمٓة ( 4.4)ؿ كٓتضح هف الجد

ذي القٓـ  ،(0.60، 0.85، 0.79، 0.59) الجىسلهتغٓر  تبعان كعمِ جهٓع اٖبعاد عمِ التكالْ  ٌك

الفرضٓة الصفٓرة القائمة  هها ٓعىْ قبكؿ ،(α<0.05)هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة  أكبر

تعزل لهتغٓر السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس لدل طمبة  قمؽ البطالةبأىً ٚ تكجد فركؽ فْ درجة 

ٓرة فْ عدـ بهعىِ  ،الجىس   .ها بٓف الذككر كا٘ىاث قمؽ البطالةكجكد فركؽ جٌك
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 تائج الفرضية الثانيةن 2.3.4

في متوسطات قمق البطالة لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية

كهف أجؿ فحص الفرضٓة الثاىٓة، استخرجت الهتكسطات الحسابٓة، كهف ثـ استخدـ تحمٓؿ التبآف 

 تبعان لهتغٓر لمتعرؼ إلِ دٚلة الفركؽ فْ هتكسطات قمؽ البطالة( One-Way ANOVA)اٖحادم 

ف  الكمٓة،  .ٓبٓىاف ذلؾ( 6.4)ك( 5.4)كالجدٚك

 

 ة القدسجامعالسنة األخيرة في لدى طمبة  قمق البطالة المتوسطات الحسابية لدرجة(: 5.4)الجدول 
 يةالكلمتغير  بحسب

       ة وتمريضيةطبي   إنسانية عممية متغير الكمية
 اانحراف المتوسط  اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط 

 0.29 3.94 0.29 3.90 0.33 3.82 القمق

 0.38 3.66 0.33 3.67 0.42 3.60 قمق التخصص

 0.50 3.39 0.49 3.41 0.43 3.46 الجوانب الجسمية والبدنية

 0.23 3.67 0.22 3.66 0.24 3.63 لقمق البطالةالكمية  الدرجة

 

كجكد فركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة لقمؽ البطالة، كهف أجؿ هعرفة إف ( 5.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

اٖحادم كاىت ٌذي الفركؽ قد كصمت لهستكل الدٚلة ا٘حصائٓة استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف 

(One-Way ANOVA) ٓكضح ذلؾ( 6.4)، كالجدكؿ. 
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لدى طمبة  قمق البطالةالفروق في متوسطات لتباين األحادي لدالة نتائج تحميل ا(: 6.4)الجدول 
 الكمية متغير بحسب ة القدسجامعالسنة األخيرة في 

مجموع مصدر التباين  متغير الكمية
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
اانحراف 

" ف"
المحسوبة 

مستوى 
الدالة 

بٓف الهجهكعات  القمق
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.79 2 0.39 4.24 

 

**0.01 

 26.43 285 .090 
 27.22 287 

بٓف الهجهكعات  قمق التخصص
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.27 2 0.14 0.93 

 

0.40 

 41.55 285 .150 
 41.82 287 

الجوانب الجسمية 
 والبدنية

بٓف الهجهكعات 
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.24 2 0.12 0.54 

 

0.59 

 63.18 285 .220 
 63.42 287 

لقمق الدرجة الكمية 
  البطالة

بٓف الهجهكعات 
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.09 2 0.04 0.82 

 

0.44 

 15.21 285 .050 
 15.30 287 

 

 

قمؽ )أف قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب قد بمغت عمِ الهجاٚت ( 6.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

، كعمِ الدرجة الكمٓة لقمؽ البطالة تبعان لهتغٓر الكمٓة عمِ (الجسهٓة كالبدىٓة التخصص، كالجكاىب

ذي(0.44، 0.59، 0.40، 0.01)التكالْ  هف هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة  عمِالقٓـ أ ، ٌك

(0.05>α) ،ْعمِ ٌذي اٖبعاد كعمِ الدرجة الكمٓة بعدـ كجكد فركؽ ىقبؿ الفرضٓة الصفٓرة  كبالتال

أها بالىسبة لبعد القمؽ، فقد بمغت قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب . باختٛؼ هتغٓر الكمٓة طالةلقمؽ الب

ذي القٓهة أ(0.01)عمِ ٌذا البعد  ، (α<0.05)هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة  دىِ، ٌك

ٓرة فْ هتكسطات  كبالتالْ ؽ قؿاؿىرفض الفرضٓة الصفٓرة عمِ ٌذا البعد، بهعىِ كجكد فركؽ جٌك

 .الكمٓة هتغٓر بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة 
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أقؿ  تبآف اٖحادم باختبار، أتبع تحمٓؿ اؿهجاؿ القمؽفْ  كهف أجؿ تحدٓد لصالح هف كاىت الفركؽ

 :ٓبٓف ذلؾ( 7.4)الجدكؿ ك ،لمهقارىات البعدٓة (LSD)فرؽ داؿ 

 

لدى طمبة عمى مجال القمق الة الفروق لدلممقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار(: 7.4)الجدول 
 الكمية تبعًا لمتغير السنة ااخيرة في جامعة القدس

 مستوى الدالة (ب -أ) الكمية (ب) الكمية( أ) البعد

 060. 0.08- إىساىٓة عمهٓة القمؽ
 000. *0.12- عمهٓة كتهٓرضٓة طبٓة
 340. 0.04- كتهٓرضٓة طبٓة إىساىٓة

 

لصالح كتهٓرضٓة كبٓف عمهٓة،  طبٓةبٓف هجاؿ القمؽ كجكد فركؽ فْ ( 7.4)ؿ ٓتضح هف ىتائج الجدك

 .كتهٓرضٓة طبٓة

 

 نتائج الفرضية الثالثة 3.3.4

في متوسطات قمق البطالة لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. ديمياألكا تقديرطمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير ال

كهف أجؿ فحص الفرضٓة الثالثة، استخرجت الهتكسطات الحسابٓة، كهف ثـ استخدـ تحمٓؿ التبآف 

 تبعان لهتغٓر لمتعرؼ إلِ دٚلة الفركؽ فْ هتكسطات قمؽ البطالة( One-Way ANOVA)اٖحادم 

ف ، لمطالب التقدٓر اٖكادٓهْ  .ٓبٓىاف ذلؾ( 9.4)ك( 8.4)كالجدٚك
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 ة القدسجامعالسنة األخيرة في لدى طمبة  قمق البطالة المتوسطات الحسابية لدرجة(: 8.4)الجدول 
 التقدير األكاديميمتغير  بحسب

 جيد جدًا فأعمى جيد مقبول متغير التقدير األكاديمي
 اانحراف المتوسط  اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط 

 0.30 3.89 0.32 3.90 0.30 3.83 القمق

 0.36 3.65 0.39 3.64 0.38 3.62 قمق التخصص

 0.48 3.40 0.45 3.46 0.49 3.39 الجوانب الجسمية والبدنية

 0.24 3.64 0.22 3.67 0.24 3.62 لقمق البطالةالكمية  الدرجة

 

كجكد فركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة لقمؽ البطالة باختٛؼ التقدٓر ( 8.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

هعرفة إف كاىت ٌذي الفركؽ قد كصمت لهستكل الدٚلة ا٘حصائٓة اٖكادٓهْ لمطالب، كهف أجؿ 

 .ٓكضح ذلؾ( 9.4)، كالجدكؿ (One-Way ANOVA)استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم 

لدى طمبة  قمق البطالةالفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لدالة (: 9.4)الجدول 
 التقدير األكاديمي متغير بحسب ة القدسجامعالسنة األخيرة في 

متغير التقدير 
 األكاديمي

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
اانحراف 

" ف"
المحسوبة 

مستوى 
الدالة 

بٓف الهجهكعات  القمق
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.206 2 0.103 1.088 

 

0.34 

 27.009 285 .0950 
 27.215 287 

ٓف الهجهكعات ب قمق التخصص
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.033 2 0.016 0.112 

 

0.89 

 41.788 285 .1470 
 41.821 287 

الجوانب الجسمية 
 والبدنية

بٓف الهجهكعات 
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.303 2 0.152 0.685 

 

0.50 

 63.118 285 .2210 
 63.421 287 

لقمق الدرجة الكمية 
 طالةالب

بٓف الهجهكعات 
داخؿ الهجهكعات 

الهجهكع 

0.129 2 0.064 1.209 

 

0.30 

 15.170 285 .0530 
 15.298 287 
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القمؽ، كقمؽ )أف قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب قد بمغت عمِ الهجاٚت ( 9.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

لبطالة تبعان لهتغٓر التقدٓر ، كعمِ الدرجة الكمٓة لقمؽ ا(التخصص، كالجكاىب الجسهٓة كالبدىٓة

ذي القٓـ أكبر هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد (0.34،0.89،0.50،0.30)اٖكادٓهْ عمِ التكالْ  ، ٌك

لقمؽ الفرضٓة الصفٓرة عمِ ٌذي اٖبعاد كعمِ الدرجة الكمٓة  بهعىِ قبكؿ، (α<0.05)لمدراسة 

ٓرة فْ هتكسطات كجكد ، بهعىِ عدـ البطالة السىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  بطالةقمؽ اؿفركؽ جٌك

. التقدٓر اٖكادٓهْ هتغٓر بحسب ة القدسجاهع

 

 نتائج الفرضية الرابعة 4.3.4

في متوسطات فعالية الذات لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

-Independent t)لهجهكعتٓف هستقمتٓف ( ت)الرابعة، استخدـ اختبار فرضٓة كهف أجؿ فحص اؿ

test)،  ٓبٓف ذلؾ (10.4)كالجدكؿ :

 
السنة لدى طمبة  فعالية الذاتلدالة الفروق في في متوسطات ( ت)نتائج اختبار (: 10.4)الجدول 

 متغير الجنس بحسب ة القدسجامعاألخيرة في 
                                         الجنس

 
              

( ت)( 154= ن)  أنثى( 134= ن) ذكر 
المحسوبة 

مستوى الدالة 
المحسوب  اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط 

 0.34- 0.95 0.24 3.47 0.25 3.45 لفعالية الذاتالدرجة الكمية 

 
فعالٓة ؿعمِ الدرجة الكمٓة  أف قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب قد بمغت( 10.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

ذي القٓـ ،(0.34)الجىس لهتغٓر  تبعان  الذات  هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة كبرأ ةٌك
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(0.05>α)، ذا ٓعىْ قبكؿ لدل  فعالٓة الذاتالفرضٓة الصفٓرة القائمة بأىً ٚ تكجد فركؽ فْ درجة  ٌك

 . هتغٓر الجىس بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ طمبة 

 
 نتائج الفرضية الخامسة 5.3.4

في متوسطات فعالية الذات لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية

 كهف أجؿ فحص الفرضٓة السادسة، استخرجت الهتكسطات الحسابٓة، كهف ثـ استخدـ تحمٓؿ التبآف

تبعان  لمتعرؼ إلِ دٚلة الفركؽ فْ هتكسطات فعالٓة الذات( One-Way ANOVA)اٖحادم 

ف  ،لمطالب الكمٓة لهتغٓر  .ٓبٓىاف ذلؾ( 12.4)ك( 11.4)كالجدٚك

 
ة جامعالسنة األخيرة في لدى طمبة  فعالية الذات المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)الجدول 

ية الكلمتغير  بحسب القدس
 

 طبية وتمريضية إنسانية عممية لكميةمتغير ا
 اانحراف المتوسط  اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط 

 0.22 3.46 0.24 3.42 0.25 3.49 فعالية الذاتلالدرجة الكمية 

 
كجكد فركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة لفعالٓة الذات، كهف أجؿ هعرفة إف ( 11.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

كصمت لهستكل الدٚلة ا٘حصائٓة، استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم  كاىت ٌذي الفركؽ قد 

(One-Way ANOVA) ٓكضح ذلؾ( 12.4)، كالجدكؿ. 
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لدى طمبة  فعالية الذاتالفروق في متوسطات نتائج تحميل التباين األحادي لدالة (: 12.4)جدول 
 الكمية متغير بحسب ة القدسجامعالسنة األخيرة في 

درجات مصدر التباين     لكميةمتغير ا
الحرية 

مجموع مربعات 
اانحراف 

متوسط 
اانحراف 

" ف"
المحسوبة  

مستوى 
الدالة  

الدرجة الكمية 
 لفعالية الذات

بٓف الهجهكعات 
الهجهكعات  داخؿ

الهجهكع 

2 

285 

287 

0.189 

16.53 

16.72 

0.10 

0.06 

1.63 0.20 

 
ٚلة الهحسكب بمغت عمِ الدرجة الكمٓة لهقٓاس فعالٓة أف قٓهة هستكل الد( 12.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

ذي القٓهة أكبر هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة (0.20) لمطالب الكمٓةالذات تبعان لهتغٓر  ، ٌك

(0.05>α) ،فعالٓة  فْ درجة ان إحصائْ دالةٚ تكجد فركؽ الفرضٓة الصفٓرة القائمة بأىً  كبالتالْ قبكؿ

 .الكمٓة لمطالب هتغٓر بحسب ة القدسجاهعلسىة اٖخٓرة فْ الدل طمبة  الذات

 

 نتائج الفرضية السادسة  6.3.4

في متوسطات فعالية الذات لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. األكاديمي تقديرطمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير ال

لسادسة، استخرجت الهتكسطات الحسابٓة، كهف ثـ استخدـ تحمٓؿ التبآف كهف أجؿ فحص الفرضٓة ا

 تبعان لهتغٓر درجة فعالٓة الذاتلمتعرؼ إلِ دٚلة الفركؽ فْ ( One-Way ANOVA)اٖحادم 

ف  التقدٓر اٖكادٓهْ،  .ٓبٓىاف ذلؾ( 14.4)ك( 13.4)كالجدٚك

 

 
 

 

 

ة جامعالسنة األخيرة في لدى لدى طمبة  ذاتفعالية ال المتوسطات الحسابية لدرجة(: 13.4)الجدول 
التقدير األكاديمي  متغير بحسب القدس
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 جيد جدًا فأعمى جيد مقبول متغير التقدير األكاديمي
 اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط اانحراف المتوسط

 0.20 3.47 لفعالية الذاتالدرجة الكمية 

 

3.43 0.26 3.50 0.24 

 
كجكد فركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة لفعالٓة الذات، كهف أجؿ هعرفة إف ( 13.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

كاىت ٌذي الفركؽ قد كصمت لهستكل الدٚلة ا٘حصائٓة، استخدـ الباحث اختبار تحمٓؿ التبآف 

 .ٓكضح ذلؾ( 14.4)، كالجدكؿ (One-Way ANOVA)اٖحادم 

 

السنة لدى لدى طمبة  فعالية الذاتالفروق في نتائج تحميل التباين األحادي لدالة (: 14.4)الجدول 
 التقدير األكاديمي متغير بحسب ة القدسجامعاألخيرة في 

التقدير  متغير
 األكاديمي

درجات مصدر التباين 
الحرية 

مجموع 
مربعات 
اانحراف 

متوسط 
اانحراف 

" ف"
المحسوبة  

مستوى 
الدالة  

لفعالية الدرجة الكمية 
 الذات

بٓف الهجهكعات 
ؿ الهجهكعات داخ

الهجهكع 

2 

285 

287 

0.31 

16.42 

16.72 

0.15 

0.06 

2.66 0.07 

 

 لفعالٓة الذاتأف قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب بمغت عمِ الدرجة الكمٓة ( 14.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

ذي (0.07) التقدٓر اٖكادٓهْ  هتغٓر بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل لدل لدل طمبة  ، ٌك

الفرضٓة الصفٓرة  كبالتالْ قبكؿ، (α<0.05)بر هف قٓهة هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة أؾ ةالقٓـ

 بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  فعالٓة الذاتالقائمة بأىً ٚ تكجد فركؽ فْ درجة 

            .التقدٓر اٖكادٓهْ هتغٓر

   

 نتائج الفرضية السابعة  7.3.4
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قمق درجتي بين  (α<0.05)ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة  اطيهارتبا توجد عالقة 

 .لدى طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسالبطالة وفعالية الذات 

الجدكؿ هكضح فْ كها ٌك ، كاستخدـ هعاهؿ ارتباط بٓرسكفكهف أجؿ فحص الفرضٓة السابعة، 

(.415). 

لدى طمبة فعالية الذات وقمق البطالة  تين درجبي بيرسوننتائج معامل ارتباط  :(15.4)جدول ال
 السنة األخيرة في جامعة القدس

 مجاات قمق البطالة
 مجال القمق

 قمق التخصص
 

الجوانب الجسمية 
 الكمية الدرجةوالبدنية 

0.40- معامل اارتباط  فعالية الذات
**

 -0.61
**

 -0.71
**

 -0.19
**

 

 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالة 

 

 (α<0.05) هستكل الدٚلة عىدكجكد عٛقة ارتباط ذات دٚلة إحصائٓة  (15.4) ضح هف الجدكؿٓت

، حٓث بمغت قٓهة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسفعالٓة الذات كقمؽ البطالة  تْبٓف درج

بٓىها بمغت قٓهة هستكل الدٚلة الهحسكب هف العٓىة  ،(-0.19)هعاهؿ ارتباط بٓرسكف بٓىٍها 

ْ أقؿ هف هستكل الدٚلة الهحدد لمدراسة ،(0.00) الفرضٓة  ت، كعمًٓ فقد رفض(α<0.05) ٌك

. عكسٓةالصفٓرة، كقد كاىت ٌذي العٛقة 
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة

 

 الدراسة أسئمة نتائج مناقشة -

 ولاأل السؤال نتائج مناقشة 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 

 

 الدراسة فرضيات جنتائ مناقشة -

 األولى الفرضية نتائج مناقشة 

 الثانية الفرضية نتائج مناقشة 

 لثةالثا الفرضية نتائج مناقشة 

 رابعةال الفرضية نتائج مناقشة 

 خامسةال الفرضية نتائج مناقشة 

 سادسةال الفرضية نتائج مناقشة 

 السابعة الفرضية نتائج مناقشة 

 التوصيات والمقترحات -
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الفصل الخامس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مناقشة النتائج والتوصيات 

  مناقشة النتائج 1.5

فعالٓة الذات كقمؽ البطالة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة  الكقكؼ عمِ كاقع كؿ هفٌدفت الدراسة 

ْالقدس قصْ تإضافة إلِ الجىس، كالكمٓة، كالتقدٓر اٖكادٓهْ، : ، فْ ضكء بعض الهتغٓرات، ٌك

هف خٛؿ تكضٓح الهفآٌـ الىظٓرة فْ الفصؿ الثاىْ هف كذلؾ فعالٓة الذات كقمؽ البطالة، العٛقة بٓف 

ٚن  ،التْ تـ التكصؿ إلٍٓا فْ الفصؿ الرابع كاٚستىتاجاتالدراسة  . إلِ تفسٓر شاهؿ لىتائج الدراسةكصك

كاٚقتراحات هف التكصٓات  هف ثـ استخٛص عددالفصؿ تفسٓر كهىاقشة الىتائج، ك ٌذا فْٓعرض كس

 .ىتائجٌذي اؿفْ ضكء 

 بسؤال الدراسة األول مناقشة النتائج المتعمقة 1.1.5

 ؟طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسلدى  ما مستوى قمق البطالة

حٓث  هرتفعان،كاف  طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسلدل  قمؽ البطالةهستكل أف ىتائج أظٍرت اؿ

. (3.65)كالدرجة الكمٓة لقمؽ البطالة  (%72.9) الهبحكثٓفٚستجابات الكمٓة الهئكٓة  بمغت الىسبة

، كأخٓران فْ الهرتبة الثاىٓة، ٓمًٓ هجاؿ قمؽ التخصص فْ الهرتبة اٖكلِهجاؿ القمؽ فْ كقد جاء 

.  الجكاىب الجسهٓة كالبدىٓةالهرتبة الثالثة هجاؿ 

هرتبة اٖكلِ، كهف بعدي قمؽ التخصص، كأخٓران القمؽ حكؿ كقد ٓفسر تقدـ القمؽ العاـ لمطمبة فْ اؿ

الشكؿ العاـ هتضهىان الجكاىب الجسهٓة كالبدىٓة، باعتبار أف الهطمب الرئٓس لمطمبة ٌك تكفٓر فرص 

إف الحصكؿ عمِ . عهؿ، كأف هشكمة إٓجاد فرصة عهؿ هىاسبة تعد الهشكمة الرئٓسة بالىسبة لٍـ
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ا الفمسطٓىْ، ٓشكؿ القمؽ كالٍـ اٖكبر لمطمبة الجاهعٓٓف، حٓث إف فرصة عهؿ بعد التخرج فْ كاقعف

ة الشاهمة لهخرجات التعمٓـ كهكاءهتٍا باحتٓاجات سكؽ العهؿ،  غٓاب الخطة الكطىٓة الهتكاهمة كالرٓؤ

ا فْ الخٓرجٓف، كغٓاب هعآٓر  كربطٍا بالهٍارات كالخبرات التْ ٓرل أرباب العهؿ ضركرة تكافٌر

دراؾ الطمبة كالخٓرجٓف لها تسببً البطالة هف اىعكاسات  الجكدة كالكفاءة عهٓقة عمِ فْ التكظٓؼ، كا 

ا ، خٓرةاستهرار ارتفاع هعدٚتٍا فْ السىكات اٖ فْ ظؿ كضاع اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓةاٖ كظٍكٌر

ف تبآىت ىسب البطالة بٓف خٓرجْ ىكاع هختمفةأبأشكاؿ ك ، كشهكلٍا لمتخصصات كافة حتِ كا 

، كاىعكاس ذلؾ عمِ الدكر الذم قد ٓمعبً التخصص أك الخصائص الجسهٓة كالبدىٓة تخصص كآخر

ٚك بد هف ا٘شارة إلِ عجز سكؽ العهؿ الفمسطٓىْ عف . فْ فرصة حصكؿ الخٓرج عمِ فرصة عهؿ

استٓعاب اٖعداد الٍائمة كالهتضاعفة هف خٓرجْ الجاهعات سىكٓان، فأدل ذلؾ إلِ بركز جاىب القمؽ 

. لبطالة هقارىة بالجكاىب اٖخرلالعاـ هف ا

عزك الباحث ٌذا اٚختٛؼ فْ درجة قمؽ البطالة عىد طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس، إلِ  ٓك

، أٌهٍاالشباب بشكؿ عاـ كهف أخطر اٖزهات اىتشاران بٓف  تعدُأ  فْ كقتىا الحاضراعتبار أف البطالة 

إلِ ( 2012) عٓسِكها أشار . ٌْ فْ تفاقـ هستهر، كتٍدد استقرار الهجتهع كتزعزع أهىًقد كالتْ 

تراجع قدرة القطاع : ، ٌْأف ٌىاؾ ثٛثة أسباب رئٓسة كراء تفاقـ هشكمة البطالة فْ الهىطقة العربٓة

الداخمٓف الجدد إلِ  أعدادالعاـ عمِ تشغٓؿ القكل العاهمة العربٓة، خاصة هع اٚرتفاع الهستهر فْ 

استٓعاب الطمب الهتزآد عمِ لقطاع الخاص، كتكاضع قدراتً عمِ هحدكدٓة حجـ ا، كأسكاؽ العهؿ

إلِ تركٓزي عمِ الصىاعات الكبٓرة  ، خاصة القطاع الخاص الهىظـ الكبٓر الحجـ، ىظران فرص العهؿ

اىخفاض جكدة التعمٓـ، كعدـ تكافؽ هخرجات العهمٓة التعمٓهٓة هع ، ككذات الكثافة الرأسهالٓة العالٓة

كفْ . اٚقتصادٓة كهتطمبات سكؽ العهؿ، هف حٓث ىكعٓة الهٍارة كهستكٓاتٍا احتٓاجات التىهٓة

هجتهعىا الفمسطٓىْ بالتحدٓد، ٌىاؾ عدة عكاهؿ كهسببات تٓزد هف ارتفاع قمؽ الشباب تجاي البطالة ٚ 
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كاٚجتهاعٓة، كخصكصٓة اٖسباب اٚقتصادٓة كالسٓاسٓة سٓها الطمبة الهتكقع تخرجٍـ، كفْ هقدهتٍا 

ع الفمسطٓىْ فْ ظؿ كجكد اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ كههارساتً التْ ساٌهت فْ ىهك هعدٚت الكض

التغٓر التْ ٚ ترتقْ بالشكؿ الهطمكب لهحاكاة ىظاـ التعمٓـ فْ فمسطٓف  إضافة إلِ طبٓعةالبطالة، 

ىسب هشكمة البطالة أصبحت سهة بارزة لمكاقع الفمسطٓىْ كالتىهٓة فًٓ، فكصمت إلِ إف . التكىكلكجْ

غٓر هسبكقة فْ الكاقع الفمسطٓىْ، ككاىت الىسب بٓف حهمة الشٍادات العمهٓة ٌْ اٖعمِ، حٓث 

فْ الهحافظات ( %18.4)فْ الهحافظات الجىكبٓة، ك ( %34.4)إلِ  2012كصمت فْ العاـ 

عداد الهعمهٓف، ك( %41.5)الشهالٓة، كتراكحت بٓف  لدل ( %12)لدل خٓرجْ العمكـ التربكٓة كا 

إف ٌذي الظركؼ كالهعطٓات حٓف (. 2013الجٍاز الهركزم لٙحصاء الفمسطٓىْ، )القاىكف خٓرجْ 

ٓقمؽ الطمبة، بها ٓضعٍا الطالب الجاهعْ فْ سىكاتً اٖخٓرة، فإف هف شأىٍا أف تككف هصدران كهحفزان 

تؤشر بً هف عدـ كجكد أفؽ ٘هكاىٓة حصكلٍـ عمِ كظائؼ، كتكقعاتٍـ لمصدهة حٓف ٓكاجٍكف 

ـ عمِ هقاعد الدراسة هع هتطمبات سكؽ العهؿ بعد التخرجبالفج  .كة بٓف ها تعمهكي ٌك

عمٍٓا كهراجعتٍا تبٓف  ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

درجات هىخفضة أك هتكسطة لمشعكر  ىتائجٍا أظٍرتكالتْ ٚ تتفؽ هع كؿ الدراسات السابقة، أىٍا 

، أظٍرت ىتائجٍا درجة (Charles, 2012)، (1992) زٓدأبك ، ك(2006)القمؽ، فدراسات عثهاف ب

 2008)، ك( ,2012Meng and Lowa)هتكسطة هف الشعكر بالقمؽ، بٓىها أظٍرت ىتائج دراستْ 

Hans et al.,) كجكد درجة هىخفضة لمشعكر بالقمؽ .
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 الثانيبسؤال الدراسة  مناقشة النتائج المتعمقة 2.1.5

 ؟طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسلية الذات لدى افع درجةما 

حٓث  هتكسطان،كاف  طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدسلدل هستكل فعالٓة الذات أف أظٍرت الىتائج 

.  (3.46)كالدرجة الكمٓة لفعالٓة الذات  (%69.17) الهبحكثٓفٚستجابات الكمٓة بمغت الىسبة الهئكٓة 

عز إلِ  فعالٓة الذات عىد طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس، ك الباحث ٌذا اٚختٛؼ فْ درجةٓك

أف لدٍٓـ قدران ٚ بأس بً هف الثقة فْ أىفسٍـ كفْ قدراتٍـ حٓاؿ إٓجاد فرص عهؿ بعد التخرج، 

اتٓجٓات فا٘حساس بالفعالٓة الذاتٓة ٓساعد عمِ تأسٓس ا٘حساس بالكفاءة كالهٍارة كٓقكد إلِ استر

التعاهؿ الفعالة، بٓىها ٓقكد عدـ ا٘حساس بالفعالٓة إلِ الفشؿ فْ استعهاؿ ٌذي اٚستراتٓجٓات، كذلؾ 

بحثكف عف السىد ٚك  ٓعكد إلِ اٖفراد الكاثقٓف بأىفسٍـ الذٓف ٓتبىكف استراتٓجٓات التعاهؿ البىاءة ٓك

همككف فعالٓة ذات هرتفعةٓستسمهكف لمضغط، بؿ ٓتهٓزكف بالتكقعات ذات الطابع التفاؤلْ  .  ٓك

ـ هف طمبة الجاهعات الفمسطٓىٓة ٓصفكف بفعالٓة ذاتٓة تجعمٍـ ٓكاجٍكف إف  طمبة جاهعة القدس كغٌٓر

الحٓاة كتحدٓاتٍا الهستهرة بدرجات هتبآىة هف الثقة، فْ ظؿ الظركؼ اٚقتصادٓة كاٖكضاع 

فثقة اٖفراد فْ هٍاراتٍـ تقكد إلِ الهعالجة اٚجتهاعٓة كالسٓاسٓة التْ ٓخمفٍا اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ، 

أف الطالب ٚ ٓصؿ إلِ هع التأكٓد عمِ . الجٓدة لمهعمكهات كهراجعة الهعتقدات كتحهؿ الضغكط

الجاهعة تهثؿ كظائؼ حٓث  ،دكف أف ٓتجاكز العدٓد هف العكائؽ كالصعكباتالهرحمة الجاهعٓة اٖخٓرة 

ا، طمبةهعرفٓة لؿالكضع اٖساس لتٍذٓب كتقكٓة الكفاءة اؿ فًٓ كفاءاتٍـ كف الهكاف الذم ٓىـ باعتباٌر

ذا  عمِ حؿ لهساعدتٍـالهٍارات الٛزهة كٓكتسبكف الهعرفٓة  ٛن، ٌك الهشكٛت التْ تكاجٍٍـ هستقب

الحٓاة الٓكهٓة  أحداثلمكاقع كتكٓفٍـ هع  ، هها ٓعهؿ عمِ إدراكٍـٓجعمٍـ ٓتكٓفكف هع هجتهعٍـ بفاعمٓة

عمِ التعاهؿ بكاقعٓة هع  ـكهدل قدرتً كاٖزهاتبٍا هف هكاقؼ تهتاز بالخطكرة الضاغطة كها ٓصاح

. ، كبها ٓضهف خفض هستكل القمؽكهع أخٓرف ـٌذي الهكاقؼ لتحقٓؽ التكازف هع أىفسً
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 ،عمٍٓا كهراجعتٍا ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

، التْ أظٍرت ىتائجٍا كجكد درجة هتكسطة لفعالٓة الذات، (2008)هع دراسة أرىكط تتفؽ تبٓف أىٍا 

كجكد درجة ، كالٛتْ اظٍرف ىتائجٍها (2001) ألكسْ، ك(2006) الحربْكاختمفت هع دراستْ 

 .هرتفعة لفعالٓة الذات
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 مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.5

 ألولىا يةالفرض 1.2.5

في متوسطات قمق البطالة لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

 .طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس

ٓرة فْ أظٍرت الىتائج عدـ  هجاؿ القمؽ فْ ، كجاء ها بٓف الذككر كا٘ىاث قمؽ البطالةكجكد فركؽ جٌك

الجكاىب ، كأخٓران فْ الهرتبة الثالثة هجاؿ الهرتبة الثاىٓةًٓ هجاؿ قمؽ التخصص فْ ، ٓؿالهرتبة اٖكلِ

 .الجسهٓة كالبدىٓة

كبالرجكع إلِ اٖدب الىظرم كالدراسات السابقة كجد الباحث أف ٌذي الىتٓجة اتفقت هع دراسة كٍؿ هف 

(2012Meng and Lowa, )راسة، كد ((Charles, 2012 خالغباشْ ، ككذلؾ دراسة  كشٓك

 الدراسة كاىت أف حالة القمؽ لدل عٓىة التْ بٓىت( 2006)، كاختمفت هع دراسة عثهاف (2008)

كاختمفت أٓضان هع  ،سهة بالىسبة لمجىس لصالح الذككرحالة كككجكد فركؽ فْ هستكل القمؽ  ،هتكسطة

بٓىت ، كىسٓوالجاهعة هو الجطمبة الىظرة الهستقبمٓة لدُ أشارت إلِ التْ  (1992)دراسة أبك ٓزد 

 Lewinsohn  et)دراسة كذلؾ اختمفت ٌذي الىتٓجة هع . جكد فركؽ فْ هستكل القمؽ لصالح الذككرك

al., 1998) ضهو  لكف بالذككر، هقارىةفْ حدَث القمق لٙىاث ، حٓث بٓىت ىتائجٍا كجكد أرجحٓة

الذٓو لن أكلئؾ هو َلٓس ض، فْ الهاضْ ـفْ الحاضر أ أكاف ، سكاءن قػو القمػعاىت هالحاٚت التْ 

  .التفكٓر فْ هستقبمٍفها ٓشغمٍو ٌَ ف أكثر أَأبدان، خبرة القمق  آجربَ

كقد كاف هتكقعان أف ٓككف قمؽ البطالة لصالح الذككر، باٖخذ باٚعتبار التربٓة الذككٓرة التْ ٚ زالت 

ف فتح البٓت كهسؤكلٓة سائدة ىكعان ها فْ الهجتهع الفمسطٓىْ، كالىظر إلِ الرجؿ باعتباري الهسؤكؿ ع
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اٖسرة، كبالتالْ ٌك اٖكثر حرصان لمحصكؿ عمِ فرصة عهؿ كهصدر لمدخؿ، كاىعكاس ذلؾ عمِ 

. هستكل قمؽ البطالة لدًٓ

الهتعمقة بعهؿ الىظرة ، كتغٓٓر أسالٓب التىشئة اٚجتهاعٓةتطكر  كقد تفسر ٌذي الىتٓجة هف خٛؿ

العهؿ كالذككر حتِ  ىفس القدرة عمِ فهتمؾمٚ  ىاثف ا٘أ التْ كاىت تقكؿاٖعراؼ كاختٛؼ الهرأة، 

الحٓاة الهعاصرة بتعقٓداتٍا الهختمفة كتطكراتٍا كهتطمباتٍا حٓث ساٌهت ، لك أكهمف تعمٓهٍف الجاهعْ

أضحِ العهؿ  الىهطٓة التْ تقكؿ أف العهؿ حكران عمِ الذككر دكف ا٘ىاث، حٓث ٓر الصكرةمتغفْ 

رتبط ذكران كاف أـ أىثِ، فٍك ٓاة ا٘ىساف فْ ح ان هحكران رئٓسالٓـك  حاجة كاستعداد فْ داخؿ ا٘ىساف ٓك

ر الحٓاة ىفسٍا ك ٓحس با٘ىتاج ، ؼبجٌك ا٘ىساف ٓحقؽ ذاتً كشخصٓتً ككجكدي هف خٛؿ العهؿ ٌك

شعريكا٘ىجاز كاٌٖهٓة  غىائٍا هف الىكاحْ إاٚستقٛؿ الهادم، كٓساٌـ فْ تىهٓة قدرات الشخصٓة كب ٓك

كفْ  ،بالرضا كالسركر كالىجاحكها الذكر  اٖىثِالقٓاـ بالعهؿ ٓشعر ؼ ؛ٓة كالفكٓرة كاٚجتهاعٓةالعهؿ

ىاؾ قىاعات لدل ا٘ىاث بشكؿ لقٓهتٍا كثقتٍا بىفسٍا هف الىكاحْ الىفسٓةكتدعٓـ هعبرة، ذلؾ هكافأة  ، ٌك

بدا ء القدرات اٖىثكٓة عاـ كالطالبات الجاهعٓات بشكؿ خاص بضركرة العهؿ هف أجؿ إثبات الذات كا 

ة فْ التشغٓؿ لمذككر عمِ ا٘ىاث، كارتفاع . أهاـ قدرات الذككر أك أف الجٍات الهشغمة تعطْ أكلٓك

حسب إحصاءات كزارة التربٓة كالتعمٓـ العالْ لمعاـ ( % 60)ىسبة ا٘ىاث فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ 

إٓجاد فرص العهؿ الهىاسبة،  كؿ ذلؾ ٓجعؿ قمؽ اٖىثِ هساكم لقمؽ الذكر تجاي .2013/2014

 .كبالتالْ ىظرة الطمبة هف الجىسٓف تجاي الهستقبؿ كحٓاة ها بعد التخرج
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 الثانية الفرضية 2.2.5

في متوسطات قمق البطالة لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. ليةطمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الك

ٓرة فْ هتكسطات  أشارت ىتائج الدراسة إلِ اٖخٓرة فْ السىة لدل طمبة  قمؽ البطالةكجكد فركؽ جٌك

 .تهٓرضٓةاؿك طبٓةالتخصصات اؿلصالح الكمٓة  هتغٓر بحسب ة القدسجاهع

التفكؽ العمهْ الذم تشترطً ٌذي التخصصات، فٓمتحؽ بٍا  اربكقد فسر الباحث ٌذي الىتٓجة باعت

كم الهعدٚت الهرتفعة الذٓف عادة ها ٓتصفكف بهستكل عاؿ هف القمؽ، خاصة كأف الهككف هف ذ الطمبة

 الذم أظٍر الفركؽ فْ درجة القمؽ الكمْ ٌْ القمؽ العاـ، فمـ تكف ٌذي الىتٓجة هتكقعة فْ ظؿ

بحسب التقآرر الدكٓرة لجٍاز  ،طاع الصحْ كهٍىتْ الطب كالتهٓرضاض ىسب البطالة فْ الؽؼاىخ

مكف كهتهٓزكف هقارىة بخٓرجْ  كذلؾ فإف خٓرجْ جاهعة القدس ء الهركزم الفمسطٓىْ،اٚحصا هٌؤ

ك اهتحاف الرخصة الطبٓة (USMLE)الشرؽ اٖكسط، استىادان إلِ اهتحاف  الطب فْ هىطقة  ، ٌك

كها أف طمب سكؽ . بالجاهعة تْ الطب البشرم كالهٍف الصحٓةبحسب هىشكرات كمْكذلؾ  ،اٖهٓركْ

ئـ عمِ خٓرجْ ٌذا القطاع أهر همهكس، فٍذي التخصصات لٓست فْ هتىاكؿ الجهٓع العهؿ الدا

لمتخصص فٍٓا، ٚك ٓكجد بٍا فائض كبٓر هف الخٓرجٓف كسائر التخصصات، إضافة إلِ العائد 

الهادم الهربح لمعاهمٓف فْ ٌذي الهجاٚت التخصصٓة، بالرغـ هف التكالٓؼ الهادٓة الباٌظة كطكؿ 

لٓس ذلؾ فحسب، بؿ إف تزآد . ٓث تعد الهٍف الصحٓة هف أكثر اٖعهاؿ إدراران لمدخؿفترة الدراسة، ح

الطمب كبشكؿ همحكظ عمِ استقطاب الكفاءات الطبٓة كالتهٓرضٓة فْ دكؿ العالـ كافة، كها ٓترتب 

عمِ ذلؾ هف هردكد هادم كتضاعؼ فْ أجكر العاهمٓف فْ ٌذا القطاع هف بمد إلِ آخر، أك حتِ هف 

هحمٓة إلِ أخرل، فٍىاؾ العاهمٓف فْ القطاع الحككهْ كالعاهمٓف فْ الهستشفٓات كالهراكز هؤسسة 

تىاهْ القطاع الصحْ كالسٓاحة الطبٓة كالهستشفٓات الخاصة، كؿ ذلؾ الصحٓة الخاصة، ككذلؾ 
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هكاىٓة حصكلٍـ عمِ فرصة عهؿ هىاسبة  ٓسٍـ فْ طهأىة طمبة ٌذي التخصصات عمِ هستقبمٍـ، كا 

. جبعد التخر

 ،كلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث ا٘طٛع عمٍٓا كهراجعتٍا

كجكد فركؽ فْ هتغٓر ، التْ بٓىت ىتائجٍا (Charles, 2012)تبٓف أىٍا اتفقت هع دراسة شارؿ 

عدـ  التْ بٓىت ىتائجٍا( 2006)كاختمفت هع دراسة عثهاف  التخصص لصالح خٓرجْ كمٓة الطب،

ككذلؾ اختمفت هع دراسة  .لمطالب كفقان لمتخصص العمهْ الدراسة فركؽ بٓف عٓىة كجكد

(2012Meng and Lowa, ) ْٓرة فْ ٌاأظٍرت ىتائج، الت . هتغٓر الكمٓة عدـ كجكد فركؽ جٌك

 
 ية الثالثةالفرض 3.2.5

ق البطالة لدى في متوسطات قل (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير التقدير األكاديمي

ٓرة فْ هتكسطات  قمؽ البطالة لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ أظٍرت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ جٌك

. التقدٓر اٖكادٓهْجاهعة القدس بحسب هتغٓر 

ٚ ٓمعب الدكر الهحكرم فْ فرص  اٖكادٓهْلتقدٓر ككف ا إلِكقد فسر الباحث ٌذي الىتٓجة استىادان 

الحصكؿ عمِ كظٓفة ها بعد التخرج، حٓث تعتهد فرص الهىافسة عمِ الكظائؼ فْ الكضع الطبٓعْ 

ؽ الذات، إضافة إلِ السهات كالهٍارات كالخبرات التْ  عمِ اجتٓاز هقابمة التكظٓؼ الشخصٓة كتسٓك

ك عمِ هقاعد الدراسة، كفْ هجتهعاتىا العربٓة تمعب الكاسطة كالهحسكبٓة دكر هٍـ  اكتسبٍا الطالب ٌك

كلعؿ ىسب البطالة التْ ٚ تستثىْ أم هف التخصصات فْ الكاقع الفمسطٓىْ،  .فْ عهمٓة التكظٓؼ

كرغـ التبآف فْ ٌذي الىسب، ٓجعؿ ٌاجس القمؽ عمِ الهستقبؿ الكظٓفْ هتكافران لدل الطمبة هف 
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ؽ كافٓة لمدٚلة فْ درجة قمؽ البطالة لدل الطمبة فْ هستكل السىة التخصصات كافة، فمـ تكف الفرك

. اٖخٓرة فْ جاهعة القدس

كلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث ا٘طٛع عمٍٓا كهراجعتٍا 

ٓرة( 2012) تبٓف أىٍا اتفقت هع دراسة أبك ٓزد فْ  التْ أظٍرت ىتائجٍا عدـ كجكد فركؽ جٌك

التْ أظٍرت ىتائجٍا كجكد (  ,2012Meng and Lowa)التحصٓؿ العمهْ، كاختمفت هع دراسة 

 .فركؽ فْ هتغٓر التحصٓؿ العمهْ

 ية الرابعةالفرض 4.2.5

في متوسطات فعالية الذات لدى  (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. عزى لمتغير الجنسطمبة السنة األخيرة في جامعة القدس ت

ٓرة فْ هتكسطات  السىة اٖخٓرة لدل طمبة  فعالٓة الذاتأظٍرت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ جٌك

. الجىس هتغٓر بحسب ة القدسجاهعفْ 

عزك الباحث ٌذي الىتٓجة إلِ هعتقدات الطمبة عف فعالٓة ذكاتٍـ، فٍْ تؤثر فْ قدرتٍـ عمِ هكاجٍة  ٓك

التْ تعترضٍـ فْ الحٓاة، كبسٓطرتٍـ عمِ العقبات كالهكاقؼ الضاغطة العقبات كالهكاقؼ الضاغطة 

ـ بالقمؽ، كذلؾ فإف الطمبة الذٓف ٓهتمككف الفعالٓة الذاتٓة  ٓككىكا قد تعاهمكا هع العكاهؿ التْ قد تشعٌر

.  بدرجة هتكسطة إلِ هرتفعة ٓستطٓعكف السٓطرة عمِ الصعاب كالهكاقؼ التْ تسبب القمؽ

فإف الذككر كا٘ىاث فْ الهجتهع الفمسطٓىْ ٓتهتعكف بدرجة هٛئهة هف فعالٓة  كفْ ٌذا الهجاؿ،

الذات، فْ ظؿ ها تتهتع بً اٖىثِ هف فرص هتساكٓة فْ الحقكؽ كالكاجبات، خاصة التعمٓهٓة هىٍا، 

رغـ ها قد ٓككف هف ترسبات ثقافٓة كاجتهاعٓة فْ بعض البٓئات كالظركؼ، التْ هردٌا إلِ الكاقع 

. دم كاٖهىْ الذم ٓعٓشً الهجتهع الفمسطٓىْ تحت اٚحتٛؿاٚقتصا
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 ،عمٍٓا كهراجعتٍا ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

، كاختمفت هع دراسة (2001) ألكسْ دراسة، ك(2002)اتفقت هع دراسة كؿ هف تكفٓؽ تبٓف أىٍا 

هرتفعة، كذلؾ كجكد  الدراسة كاىت لدل عٓىة فعالٓة الذاتأف  إلِ تائجٍاالتْ أشارت ف( 2008)أرىكط 

التْ أكضحت ىتائجٍا  (2006)الحربْ  دراسةكاختمفت هع . فركؽ فْ هتغٓر الجىس لصالح ا٘ىاث

. كجكد فركؽ فْ هتغٓر الجىس لصالح الذككر

 

 ية الخامسةالفرض 5.2.5

في متوسطات فعالية الذات لدى ( α<0.05)دالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ال

. طمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير الكمية

ٓرة فْ درجة فعالٓة الذات السىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  أكضحت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ جٌك

. الكمٓة لمطالب هتغٓر بحسب ة القدسجاهع

عزك الباحث ٌذي الىتٓجة إلِ قدرة الطمبة الفمسطٓىٓٓف بشكؿ عاـ عمِ استخداـ استراتٓجٓات فعالة  ٓك

لتحقٓؽ أٌدافٍـ، كذلؾ هف خٛؿ الهٍهات الصعبة كالهشكٛت التْ ٓكاجٍكىٍا فْ حٓاتٍـ الدراسٓة 

الجاهعٓة بغض الىظر عف كمٓاتٍـ كتخصصاتٍـ، فْ ظؿ هىغصات التعمٓـ الجاهعْ كعمِ رأسٍا 

ـ ٘هكاىاتٍـ اٚحتٛؿ الذم ٓعرقؿ العهمٓة  التعمٓهٓة دكهان، هها اىعكس عمِ الطمبة فْ استبصاٌر

كحسف استخداهٍا لهكاجٍة ٌذي الهكاقؼ، كعىد تغمبٍـ عمِ ٌذي الهكاقؼ الصعبة كالهعقدة ٓشعركف 

بالقدرة عمِ ا٘ىجاز، كاىعكاس ذلؾ إٓجابان عمِ ىظرتٍـ ىحك ذكاتٍـ كقدراتٍـ؛ فالشعكر بتحدم 

.  قة بالىفس، ٓعزز لدٍٓـ هٓزدان هف فعالٓة الذاتالصعاب كا٘ىجاز كالث

ة فْ هختمؼ الكمٓات كالتخصصات  عدا عف ذلؾ، فإف البٓئة التعمٓهٓة بشكؿ عاـ أصبحت هتسآك

ٓرة بٓف الكمٓات اٖدبٓة كالعمهٓة هف حٓث البٓئة التعمٓهٓة كاستىادان . الجاهعٓة، كلـ تعد ٌىاؾ فركؽ جٌك
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، فإف السمكؾ ا٘ىساىْ ٌك تفاعؿ بٓف العكاهؿ الذاتٓة، (Zimmerman,  1989)لها قالً ٓزهرهاف 

. كالعكاهؿ البٓئٓة، كالعكاهؿ السمككٓة

 ،عمٍٓا كهراجعتٍا ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

فركؽ فْ هتغٓر الحالة التْ بٓىت ىتائجٍا عدـ كجكد ، (2006)اتفقت هع دراسة الحربْ تبٓف أىٍا 

د فركؽ ذات ككج ٌا عدـأظٍرت ىتائجالتْ ( 2001)دراسة ألكسْ   اٖكادٓهٓة، كاتفقت كذلؾ هع

 .التخصص لمطالب باختٛؼدٚلة إحصائٓة فْ فعالٓة الذات 

 

 لسادسةية االفرض 6.2.5

ية الذات لدى في متوسطات فعال (α<0.05)عند مستوى الدالة ا توجد فروق ذات دالة إحصائية 

. األكاديمي تقديرطمبة السنة األخيرة في جامعة القدس تعزى لمتغير ال

ة جاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  فعالٓة الذاتبٓىت ىتائج الدراسة بأىً ٚ تكجد فركؽ فْ درجة 

            .التقدٓر اٖكادٓهْ هتغٓر بحسب القدس

عزك الباحث ٌذي الىتٓجة  بأف هرتفعْ فعالٓة الذات غالبان ها ( Pajares, 1996)رس إلِ ها قالً باجآك

ٓتكقعكف الىجاح، هها ٓٓزد هف هستكل دافعٓتٍـ لتحقٓؽ أفضؿ أداء ههكف؛ ففعالٓة الذات تعزز فْ 

الطمبة القدرة عمِ الهشاركة الفعالة فْ عهمٓة التعمـ دافعٓان كسمككٓان، حٓث ٓستخدـ الطالب طبٓعتً 

ذا التحصٓؿ الهعرفْ كالىجاح ٓؤثر فْ أىهاط ا٘ىساىٓة كقدراتً هف  أجؿ تحصٓؿ الهعرفة كالىجاح، ٌك

.  التفكٓر كالدافعٓة كالثقة بالىفس، كبالتالْ ٓقكد إلِ الشعكر بالسعادة كالرضا، كٓساٌـ فْ خفض القمؽ

رل الباحث كذلؾ أف الطمبة درة عمِ اٖكثر فعالٓة ٌـ اٖكثر استبصاران كدافعٓة كثقة بالىفس، كأكثر ؽ ٓك

. التعاهؿ هع العكائؽ التْ تهىع هف الكصكؿ إلِ التقدٓر اٖكادٓهْ الهطمكب
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 ،عمٍٓا كهراجعتٍا ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

ٓؿ عدـ كجكد فركؽ فْ هتغٓر التحص، التْ بٓىت ىتائجٍا (2006)اتفقت هع دراسة الحربْ تبٓف أىٍا 

عدـ كجكد  ٌاأظٍرت ىتائجالتْ ( 2002)دراسة تكفٓؽ كاتفقت كذلؾ هع . الدراسْ لدل عٓىة الدراسة

دراسة ألكسْ  كها اتفقت ٌذي الىتٓجة هع . فْ هتغٓرم التحصٓؿ الدراسْ كالحالة اٚجتهاعٓةفركؽ 

 هتغٓرؿ تعزلفركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ فعالٓة الذات التْ أظٍرت ىتائجٍا عدـ كجكد ( 2001)

 .التقدٓر اٖكادٓهْ

 

 لسابعةية االفرض 7.2.5

قمق درجتي بين  (α<0.05)ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة  ارتباطيةا توجد عالقة 

 .لدى طمبة السنة األخيرة في جامعة القدسالبطالة وفعالية الذات 

فعالٓة الذات كقمؽ البطالة  تْف درجذات دٚلة إحصائٓة بْ ارتباطٓةكجكد عٛقة بٓىت ىتائج الدراسة 

، أم أىً كمها عكسٓة سمبٓةكقد كاىت ٌذي العٛقة  ،لدل طمبة السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس

اىخفضت فعالٓة الذات لدل الطالب فْ السىة اٖخٓرة هف طمبة جاهعة القدس ٓرتفع هستكل قمؽ 

. البطالة لدًٓ

هدل سٓطرتً  هف خٛؿالذات لمفرد  فعالٓةهفٍـك إلًٓ ٓشٓر ٌذي الىتٓجة بحسب ها  ىفسر أف ٓهكفك

عمِ ىشاطً الشخصْ، أم عىدها ٓككف لدل الفرد تكقعاتً كأفكاري الخاصة بً حكؿ هآٌة السمكؾ 

الهىاسب، أك غٓر الهىاسب، كبذلؾ ٓستطٓع أف ٓختار أفعالً تبعان لها ٓراي هىاسبان كهتهاشٓان هع هعآٓر 

أىٍا تتهثؿ بالفكرة الشخصٓة الهعبرة عف اهتٛؾ الشخص ، بهعىِ السمكؾ الطبٓعْ فْ الهجتهع

مً لتككٓف السمكؾ الهطمكب فهف خٛؿ التعمـ كالعهؿ كا٘ إف ٓككىكا  إلِ طمبةىجاز ٓهٓؿ اؿلقابمٓات تٌؤ

ـ عمِ هقاعد الدراسة كبعد التخرج، كٓحاكلكف جاٌدٓف طٛبان جٓدٓف كٓحققكف الهٓزد هف الىجاح ، ٌك
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 أٌهٓةلقمؽ حٓاؿ البطالة كالذم ٓراكدٌـ حٓف التفكٓر فْ حٓاة ها بعد الجاهعة، هؤهىٓف بالتغمب عمِ ا

 هحٓط فْ أخٓرف هع الفرد ٓتفاعؿ حٓث ،هف خٛؿ الحصكؿ عمِ كظٓفة بعد التخرج العهؿ ههارسة

شباع كهٓكلً رغباتً تحقٓؽ لً ٓتسىِ ٓعهؿ، الذم فالفرد عدٓدة سهات كٓكتسب العهؿ  حاجاتً كا 

ٛن  حكلً، هف أخٓرف كهع ىفسً هع التكافؽ فْ العٓش هف كٓتهكف ،اتٓةالذ  هتطمبات تحقٓؽ عف فض

سرتً لً الحٓاة شباع أٌدافً تحقٓؽ طٓرؽ فْ عقبات ٓكاجً فإىً ،ٓعهؿ ٚ الذم الفرد أها .ٖك  هٓكلً كا 

ذا ق،كرغبات  الفكرم قئأدا عمِ سمبان  التأثٓر شأىٍا هف التْ ىفسٓة، حاٚت إلِ تعٓرضً شأىً هف ٌك

، بهعىِ أف التخكؼ كالقمؽ هف خاص بشكؿ الشخصٓة كسهاتً ،عاهة اٚجتهاعْ كسمككً، كالجسدم

ء الطمبة هرتبط بدرجة فعالٓتٍـ الذاتٓة . البطالة لدل ٌٚؤ

 ،عمٍٓا كهراجعتٍا ا٘طٛعكلدل هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة التْ أهكف لمباحث 

ذات  ارتباطٓة كجكد عٛقة إلِىتائجٍا أشارت التْ  (2013)عبد الباقْ  فقت هع دراسةاتتبٓف أىٍا 

هقٓاس قمق الهاضْ بٓف درجات أفراد العٓىة عمِ ( α<0.05)دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة 

كذلؾ . كدرجاتٍـ عمِ هقٓاس فعالٓة الذات، كقد كاىت ٌذي العٛقة عكسٓة سمبٓةؿ َالحاضر َالهستقب

ذات دٚلة  ارتباطٓة كجكد عٛقة إلٌِا ىتائج شارتأ، التْ (2008) بخٓتك الجهاؿ قت هع دراسةاتؼ

بٓف درجات أفراد العٓىة عمِ هقٓاس قمؽ البطالة كدرجاتٍـ ( α<0.05)إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة 

ٓة الذات عمِ هقٓاس فعالٓة الذات، كقد كاىت ٌذي العٛقة عكسٓة سمبٓة، أم أىً كمها اىخفضت فعاؿ

كذلؾ اتفقت هع . السىة الىٍائٓة بكمٓة التربٓة بجاهعة الهىكفٓة ٓرتفع هستكل قمؽ البطالة لدًٓ ةلدل طمب

، التْ أظٍرت (Goldsmith, Veum and Darity, 1997)جكلدسهٓث كفٓـك كدارتْ دراسة 

لها طالت هدة البطالة ؾ، ؼبٓف البطالة كالصحة الىفسٓة كتقدٓر الذات ىتائجٍا كجكد عٛقة عكسٓة سمبٓة

 . كمها اىخفض هستكل تقدٓر الذات
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والمقترحات  التوصيات 3.5

 :كصْ بها ٓمْمف الباحث إؼ ،هف خٛؿ ىتائج الدراسة

  ر ها ٌك قائـ لمتعاهؿ استحداث خدهات لٙرشاد التربكم كالىفسْ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة، كتطٓك

عداد كتىفٓذ  هع الهشكٛت الىفسٓة كالتكٓفٓة التْ قد تكاجً الطمبة أثىاء دراستٍـ بالجاهعة، كا 

البراهج ا٘رشادٓة لطمبة الجاهعة ٚ سٓها طمبة السىة اٖخٓرة، الٍادفة إلِ تعٓزز هستكل الكفاءة 

ـ بأٌهٓة اٚرتقاء بهستكل الطاقة الىفسٓة التْ تؤثر عمِ  الىفسٓة كفعالٓة الذات لدٍٓـ، كتبصٌٓر

 .الىجاح  كتحقٓؽ اٌٖداؼ

 ْإكسابٍـ هجهكعة هف ف الهىاٌج الجاهعٓة هكاد تتعمؽ بتعٓرؼ الطمبة باهكاىاتٍـ كقدراتٍـ كتضه

ا ؽ الذات، كآلٓات اجتٓاز هقابٛت التكظٓؼ، كغٌٓر هف  الهٍارات ككتابة السٓرة الذاتٓة، كفف تسٓك

 .الهٍارات الشخصٓة كاٚجتهاعٓة كالهتخصصة

 بة الجاهعة تٍدؼ إلِ تعٓرفٍـ بأٌهٓة التخمْ تصهٓـ براهج إرشادٓة لخفض قمؽ البطالة عىد طؿ

 .عف القمؽ، كاٚتجاي ىحك التخطٓط الجٓد لمهستقبؿ

 :تْأالهستقبمٓة، كحسب لعمهٓة اقترح الباحث هجهكعة هف البحكث كالدراسات كم

إجراء دراسات فْ العٛقة ها بٓف فعالٓة الذات كقمؽ البطالة هف خٛؿ عٓىات أكثر شهكلٓة  .1

 .ف الجاهعاتلعدد أكبر ـ

إجراء بحكث ىفسٓة كاجتهاعٓة حكؿ التعرؼ إلِ أٌـ هشكٛت الكفاءة الىفسٓة بٓف الشباب، ٚ  .2

 .سٓها الطمبة هىٍـ كسبؿ تدعٓهٍا

إجراء بحكث بىاء براهج إرشادٓة لخفض قمؽ البطالة لدل طمبة الجاهعات كدراسة فاعمٓتٍا، ك .3

 .لدل الطمبة الجاهعٓٓفتتقصِ العكاهؿ التْ تؤثر فْ ارتفاع قمؽ البطالة 
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 أسماء المحكمين(: 1)ممحق 

 

 جامعةالالتخصص سم ااالرقم 
 جاهعة القدس الهفتكحة( لغكم هدقؽ)لغة عربٓة كآدابٍا  حسف السمكادم. د . أ  .1
 جاهعة عهاف العربٓة إرشاد ىفسْ كتربكم ىٓزً حهدم. د. أ  .2
 جاهعة جرشعمـ ىفس طفكلة حكاهدة اؿ هصطفِ. د. أ  .3
اد الجرجاكم . د. أ  .4  جاهعة القدس الهفتكحة كتربكم رشاد ىفسْإٓز
 جاهعة الهمؾ سعكدتربٓة خاصة  بمقٓس داغستاىْ. د. أ  .5
 جاهعة القدس الهفتكحةعمـ ىفس تربكم  ٓزاد بركات. د. أ  .6
 جاهعة الىجاح كتربكم رشاد ىفسْإ عبد عساؼ .د. أ  .7
 جاهعة القدس الهفتكحةصحة ىفسٓة ٓكسؼ ذٓاب عكاد . د. أ  .8
 جاهعة القدس عمـ ىفس عهر الٓرهاكم. د  .9

الهىٓا جاهعة صحة ىفسٓة اـ لٓمِ غف. د  .10
 جاهعة القدس الهفتكحة كتربكم رشاد ىفسْإ بك رحهةأراتب  .د  .11
 جاهعة جرش عمـ ىفس طفكلة شاٌر أبك شٓرخ. د  .12
 جاهعة البمقاء التطبٓقٓة كتربكم رشاد ىفسْإ عهار الفٓرحات .د  .13
 جاهعة القدس الهفتكحةخدهة اجتهاعٓة عهاد اشتٓة . د  .14
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 ااستبانة قبل التحكيم(: 2)ممحق 
 

 بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ
 

. ة/المحترم........ .......................................... د حضرة

تحية واحترامًا وبعد،،، 

            

قمؽ البطالة كعٛقتً بفعالٓة الذات لدل طمبة السىة : "بإجراء دراسة بعىكاف قكـمفإف الطالب          
ٚن لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ ا٘رشاد الىفسْ كالتربكم هف كمٓة الدراسات "اٖخٓرة فْ جاهعة القدس ، استكها

. فْ جاهعة القدس العمٓا

طٛع فْ هجاؿ البحث كالهىٍجٓة البحثٓة، فأرجكا           كىظران لها عرؼ عىكـ هف هعرفة كاسعة كا 
فادتْ بهدل هىاسبة كؿ هىٍا فْ قٓاس ها كضعت لقٓاسً  التفضؿ بتحكٓـ فقرات أداتْ الدراسة الهرفقتاف، كا 

.  صٓاغة كدٚلة ضهف بٓئة الدراسة كهجتهعٍا، إضافة إلِ كضكحٍا كسٛهتٍا
مع بالغ شكري وتقديري،، 

 إياد بسام إشتية: الطالب
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ة/المحترم أختي الطالبة /أخي الطالب
وبعد،  طيبة تحية

       
        

األخيرة في قمق البطالة وعالقته بفعالية الذات لدى طمبة السنة  " بعىكاف هٓداىٓة دراسة بإجراء الباحث ٓقـك
 .كالتربكم الىفسْ ا٘رشاد فْ الهاجستٓر درجة لىٓؿ استكهاٚ كذلؾ ،"جامعة القدس

آهؿ  .لمدراسة الٛزهة الهعمكهات لجهع أقساـ ثٛثة هف تتككف استباىً أٓدٓكـ بٓف أضع الدراسة أٌداؼ كلتحقٓؽ
ل ٓتسىِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة هىؾ تعبئة ٌذا اٚستبٓاف بها ٓتكافؽ هع كجٍة ىظرؾ باٌتهاـ كهكضكعٓة حت

هف ٌذي الدراسة، كشاكران حسف تعاكىؾ سمفان كا٘جابة عف كافة الفقرات دكف استثىاء، هع ا٘شارة إلِ أف ٌذي 
 .البٓاىات ستستخدـ ٖغراض البحث العمهْ لٍذي الدراسة فقط

 تعاونكم حسن لكم شاكراً 
 إياد بسام إشتية: الباحث                                                                                

 شاهين أحمد محمد. د: إشراف 
 

 األولية والبيانات المعمومات: األول القسم

أنثى  □ ذكر     □:      الجنس

(        سكن جامعي)مستقل  □مع األسرة     □:  طبيعة السكن

 مخيم     □مدينة     □قرية    □:  مكان اإلقامة

التربية اابتدائية ورياض األطفال     □عمم النفس    □: التخصص
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 قمق البطالةمقياس : الثاني القسم

 .في العمود المناسب بجانب كل فقرة( x)ى اإلجابة عمى فقرات كل من المقياسين اآلتيين بوضع إشارة جعزيزي الطالب، ير

موافق العبارات م 
غير  موافق بشدة 

متأكد 
غير 

افق مو 
غير موافق 

بشدة 
الحالة المزاجية، األرق والمخاوف : أواً 

أخشِ أٚ أتهكف هف الحصكؿ عمِ فرصة عهؿ هىاسبة بعد   .1
تخرجْ 

     

     أشعر باٖسِ لهشاٌد العاطمٓف الباحثٓف عف فرصة عهؿ   .2
     . أخاؼ هف الهستقبؿ، فالظركؼ ستككف صعبة بعد التخرج  .3
ف أسرة كتحقٓؽ اٚستقرار أتكقع أف تكاجٍىْ صعكب  .4 ة فْ تكٓك

. بسبب ىدرة فرص العهؿ الهىاسبة أهاهْ
     

     سكؼ تككف كارثة إذا ها تخرجت، كبقٓت عالة عمِ اسرتْ   .5
أخشِ أٚ أتحهؿ هشاعر فقداف الذات، كالشعكر بالتفاٌة   .6

. كعدـ القٓهة إذا لـ أحصؿ عمِ فرصة عهؿ هىاسبة
     

لعهؿ التْ أتطمع إلٍٓا بعد دراستْ أخشِ  أف تككف فرصة ا  .7
. هجرد سراب

     

أشعر أف تخرجْ هف الجاهعة لف ٓسٍـ كثٓران فْ تحقٓؽ   .8
سرتْ طالها ٚ تكجد فرصة عهؿ هىاسبة لها  السعادة لْ ٖك

. درستً

     

     . أشعر بالضٓؽ كمها تذكرت أىِ هقبؿ عمِ حالة بطالة  .9
باحثٓف عف فرصة عهؿ ٓقمقىْ أىىْ قد أككف هف العاطمٓف اؿ  .10

. هىاسبة بعد التخرج
     

ٛن   .11 أٓف فرص العهؿ الهىاسبة "اشعر أىىْ أٓرد الصراخ قائ
" لخٓرجْ كمٓتْ 

     

أشعر با٘حباط كمها تصكرت أىىْ بعد جٍد الدراسة قد   .12
. أىضـ لزهرة العاطمٓف

     

اشعر بالقمؽ كاٖرؽ الهستهر لها أراي هف أحكاؿ العاطمٓف   .13
. بقكىْ فْ التخرج هف الجاهعةههف س

     

ِّد أفكارم هخاكؼ عدـ الفكز بفرصة عهؿ رغـ   .14 تسٓطر عم
هٍاراتْ كقدراتْ 

     

أىا قادر عمِ العهؿ بهٍارة فْ هجاؿ تخصصْ لكىىْ   .15
. أتشكؾ فْ إهكاىٓة العصكر عمًٓ

     

     شغؿ بالِ كثٓران العبء الهادم كالهعىكم الثقٓؿ عمِ كعمِ   .16
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. عدـ العهؿ بعد التخرج أسرتْ هف جراء
أفكر كثٓران فْ قضٓة عدـ تكافؤ فرص العهؿ أهاـ   .17

. الخٓرجٓف
     

ٓصٓبىْ التكتر كأشعر باٚىزعاج عىدها أفكر فْ هستقبمْ   .18
. الكظٓفْ

     

     ٓشغؿ بالْ دائهان احتهاٚت فرص العهؿ بعد التخرج   .19
لذهني التوتر والعصبية التفكير واانشغال ا: ثانياً 

     أتكقع دائهان أسكأ اٚحتهاٚت بعد تخرجْ   .1
الرجؿ "أشعر بعدـ الثقة فْ إهكاىٓة تحقٓؽ الهبدأ القائؿ   .2

". الهىاسب فْ الهكاف الهىاسب
     

أشعر بأىىْ سكؼ ٚ أعاىِ هف البحث عف كظٓفة بعد   .3
. تخرجْ

     

ٚ أتعجؿ سرعة التخرج هف الجاهعة خكفان هف هكاجٍة   .4
. البحث عف كظٓفة هشكمة

     

أثؽ بأىىْ قادر عمِ الحصكؿ عمِ كظٓفة تىاسب إهكاىٓاتْ   .5
. بعد التخرج

     

أفتقد الشعر بهتعة الدراسة الجاهعٓة كمها تذكرت أىٍا لف   .6
. ترسـ لْ أفضمٓة فْ سكؽ العهؿ

     

تحاصرىْ أشباح البطالة كالعاطمٓف كمها أقبمت عمِ دركسْ   .7
. كهذاكرتْ

     

 أستطٓع ا٘فصاح عف طهكحاتْ كأحٛهْ الكظٓفٓة خكفان ٚ  .8
. هف أف تصبح هسار سخٓرة هف أخٓرف

     

حٓث . أشعر بفقداف ركح الحهاسة لمدراسة كالبحث العمهْ  .9
. أصبحت أتشكؾ فْ جدكاٌا هف الىاحٓة العهمٓة الكظٓفٓة

     

أثؽ فْ أف شٍادتْ التْ سكؼ احصؿ عمٍٓا ستككف هفتاح   .10
كفرصة التكظٓؼ العهؿ 

     

     . أشعر بعدـ جدكل دراستْ الجاهعٓة  .11
أتكقع أىىْ سكؼ اضطر لمعهؿ فْ غٓر تخصصْ بعد   .12

. التخرج
     

تسٓطر عمِ أفكارم هشاعر الٓأس كمها كثر الحدٓث عف   .13
. رككد سكؽ العهؿ كىدرة الفرص

     

الجوانب الجسمية والبدنية  : ثالثاً 
بطالة ٓقؿ تركٓزم فِ التحصٓؿ عىدها أفكر فْ شبح اؿ  .1

الدراسْ 
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أشعر بالتشتت كعدـ التركٓز الذٌىْ فْ دراستْ كمها جاؿ   .2
. بخاطرم ها سٓحدث بعد التخرج

     

     " الدكخة"كمها فكرت فْ شبح البطالة أصابتىْ ىكبات الدكار   .3
     كمها قرأت شركط الكظائؼ الخالٓة أشعر بالصداع   .4
ىان عف كظائؼ خالٓة خفؽ قمبْ بشدة حٓث كمها قرأت إعٛ  .5

ٓراكدىْ اٖهؿ فْ الحظك بإحداٌا 
     

أشعر بأف إهكاىاتْ الجسدٓة دكف ها تتطمبً ظركؼ العهؿ   .6
. الهتاح، إذ اتعب ٖقؿ هجٍكد

     

أشعر بضٓؽ فْ التىفس أك ألـ فْ الصدر كمها كجدت   .7
ٛتْ الجسدٓة بعٓدة كثٓران عف ها ٓتطمبً سكؽ اؿ . عهؿهٌؤ

     

ٛن هف سؤاؿ أخٓرف هساعدتْ  .8      . قد أتصبب عرقان كأذكب خج
ٓصٓبىْ الرعب كأشعر بجفاؼ فْ الحمؽ كمها تخٓمت هشٍد   .9

إجراء الهقابٛت هعْ هف أجؿ التكظٓؼ 
     

     . هف كزىِ( فقدت كثٓران / زدت)كمها كزىت ىفسْ أجدىْ قد   .10
ذكرت هستقبمْ أشعر بهتاعب كثٓرة فْ هعدتْ، كمها ت  .11

. الكظٓفْ الغاهض
     

أشعر بالرغبة الشدٓدة فْ التبكؿ قبؿ هكاجٍتْ لٕخٓرف   .12
. بطمب العكف كالهساعدة

     

لدل هف الطاقات كالكفاءات، كهع ذلؾ ٚ أجد لٍا أٌهٓة فْ   .13
.                                       سكؽ العهؿ
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 الذات فعالية مقياس: لثالثا القسم

 .في العمود المناسب بجانب كل فقرة( x)ى اإلجابة عمى فقرات كل من المقياسين اآلتيين بوضع إشارة جعزيزي الطالب، ير
الفقرات  درجة الموافقة  الرقم

عالية 
 جداً 

 متدنية متوسطة عالية
متدنية 

 جداَا 

  .1     تكاجٍىْ التْ العقبات جهٓع هع أتعاهؿ     
  .2  تكاجٍىْ هشكمة ٖم الهىاسبة الحمكؿ كضع أستطٓع     
  .3 التْ تكاجٍىْ الهشكٛت حؿ هف أتهكف     
  .4  أٌدافْ تحقٓؽ كبٓف بٓىْ تحكؿ العقبات     
  .5  بعٓدا كاف هٍها ٌدؼ ٖم الكصكؿ عمْ ٓسٍؿ     
  .6 آهالْ لتحقٓؽ الهىاسبة الخطط كضع ٓهكىىْ     
  .7  هشكٛتٍـ لحؿ زهٛئْ لْ ٓمجا     
  .8  ٓثقكف فْ هٍاراتْ الهٍىٓة زهٛئْ     
  .9  هشكمة لدٓة فرد أم هساعدة ٓهكىىْ     
  .10  الهتكقعة غٓر اٖحداث هع بكفاءة لمتعاهؿ قدراتْ فْ أثؽ     
ا سكؼ التْ الطهكحات هف كثٓر عىدم        .11  أىجٌز
  .12  العكاقب هضهكىة الهكاقؼ هع التعاهؿ أستطٓع     
  .13  ها هأزؽ فْ أككف عىدها عهمٓة بطٓرقة التفكٓر ٓهكىىْ     
  .14  شْء بأم إىساف أم إقىاع عمْ ٓصعب     
  .15  الصعبة الهكاقؼ فْ اتزاىْ عمِ أحافظ     
  .16  إىساف أم استثارىْ إذا اىفعاٚتْ ضبط ٓهكىىْ     
  .17  زهٛئْ هف أخٓرف اىفعاٚت عمِ السٓطرة ٓهكىىْ     
  .18  بآرائْ زهٛئْ ٓقتىع     
  .19  الجهٓع بٍا ٓمتـز طالها الهركر إرشادات جهٓع أتبع     
ـ ٚ بجدٓة أخٓرف هع التعاهؿ        .20  اٖسمكب ىفسً إتباع عمِ ٓجبٌر
  .21  تكاجٍىْ هشكمة أم حؿ فْ التفكٓر عمْ ٓصعب     
  .22  هشكٛت هف ٓكاجٍىْ لها هىطقٓة حمكؿ إلِ الكصكؿ أستطٓع     
  .23  لهٍىٓةٓقمؿ زهٛئْ هف قدراتْ ا     
  .24  أٌدافْ إلِ الكصكؿ عمْ ٓصعب     
  .25  الحٓاة هستجدات هع بكفاءة التعاهؿ ٓهكىىْ     
  .26  جدٓدة هجتهعات أم هع التكافؽ عمْ ٓصعب     
  .27  هشكٛت هف ٓكاجٍىْ ها كؿ حؿ فْ ىفسْ عمِ أعتهد     
  .28  إلٍٓا أصؿ التْ الحمكؿ ىتائج تكقع ٓهكىىْ العالٓة لقدراتْ ىظرا     
  .29  الىٍآة فْ الخاسر أىا أككف أحد عارضىْ إذا     
  .30 عمًٓ التغمب عمْ ٓصعب إىساف أم أعاقىْ إذا     
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  .31  حدكدي عىد إىساف أم إٓقاؼ عمْ ٓصعب     
  .32 إىساف أم هع كاف هٍها حقْ أترؾ     
  .33  سمبٓة أك اىٍزاهٓة ٓعد ٚ لحقكقً ا٘ىساف ترؾ     
  .34  ذلؾ تتطمب التْ الهكاقؼ فْ اىفعاٚتً طٓضب أف ا٘ىساف عمِ     
  .35  الهفاجآت هف كثٓر تحقٓؽ ٓهكىىْ     
  .36  الهجتهع ٌذا فْ هرهكقة هكاىً إلِ أصؿ سكؼ     
  .37  هحدد ٌدؼ إلِ زهٛئْ هف هجهكعة قٓادة أستطٓع     
  .38  ٓٓرد ها إلِ ٓقكدىْ أف إىساف أم عمِ الصعب هف لٓس     
  .39  الهسؤكلٓات هف كثٓر تحهؿ أستطٓع     
  .40  الحٓاة فْ اٖدكار هف بالقمٓؿ القٓاـ ٓهكىىْ     
  .41  هعٍـ كجكدم عدـ حالة فْ ها بىقص أسرتْ تشعر     
  .42  كهشكقا ههتعا ٓجعمً بأف كفٓؿ هكاف أم فْ كجكدم     
  .43  بً أكمؼ عهؿ ٖم القمٓؿ إضافة ٓهكىىْ     
  .44  السٍمة باٖعهاؿ حكلْ هف جهٓع ٓكمفىْ     

 

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كل فقرات ااستبيان
 الباحث/ مع بالغ شكري وتقديري
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ااستبانة بعد التحكيم (: 3)ممحق 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 ة/المحترم أختي الطالبة/ أخي الطالب

تحية طيبة وبعد، 
       

ة وعالقته بفعالية الذات لدى طمبة السنة األخيرة في قمق البطال"ٓقـك الباحث بإجراء دراسة هٓداىٓة بعىكاف 
ٚن لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ ا٘رشاد الىفسْ كالتربكم"جامعة القدس  .، كذلؾ استكها

آهؿ . كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة، أضع بٓف ٓدٓؾ استباىً تتككف هف ثٛثة أقساـ لجهع الهعمكهات الٛزهة لمدراسة
ٓتكافؽ هع كجٍة ىظرؾ باٌتهاـ كهكضكعٓة حتِ ٓتسىِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة هىؾ تعبئة ٌذا اٚستبٓاف بها 

هف ٌذي الدراسة، كشاكران حسف تعاكىؾ سمفان كا٘جابة عف كافة الفقرات دكف استثىاء، هع ا٘شارة إلِ أف ٌذي 
. البٓاىات ستستخدـ ٖغراض البحث العمهْ لٍذي الدراسة فقط

شاكرًا لكم حسن تعاونكم                                        
                                                                             

 إياد بسام إشتية: الباحث                                                                       
محمد أحمد شاهين . د: إشراف                                                                    

 

المعمومات والبيانات األولية : القسم األول

أنثى  □         ذكر     □:            الجنس

       طبية وتمريضية □إنسانية     □عممية      □:             الكمية

  (فأعمى %75) جيد جدًا فأعمى □  (74,99%-65)جيد  □ (%65أدنى من ) مقبول  □: التقدير األكاديمي
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 قمق البطالةمقياس : الثاني القسم

 .في العمود المناسب بجانب كل فقرة( x)ى اإلجابة عمى فقرات المقياس اآلتي بوضع إشارة جعزيزي الطالب، ير

موافق العبارات الرقم 
غير موافق بشدة 

متأكد 
غير 
موافق 

غير موافق 
إطالقًا 

القمق : أواً 
     ل أٚ أتهكف هف الحصكؿ عمِ فرصة عهؿ بعد تخرجْ أخش  .1
     أشعر بالقمؽ لهشاٌد العاطمٓف الباحثٓف عف فرصة عهؿ   .2
     أعتقد أف الظركؼ ستككف صعبة بعد التخرج   .3
     أتكقع أف تكاجٍىْ صعكبة فْ إٓجاد فرصة عهؿ هىاسبة   .4
     أخشِ أف أبقِ عالة عمِ أسرتْ بعد تخرجْ   .5
     ل عدـ إٓجاد فرصة عهؿ هىاسبة فْ تخصصْ أخش  .6
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     تىخفض كمها فكرت فْ هستقبمْ الكظٓفْ / شٍٓتْ لمطعاـ ترتفع  .27
أشعر بهتاعب كثٓرة فْ هعدتْ، كمها تذكرت هستقبمْ الكظٓفْ   .28

الغاهض 
     

 

 الذات فعاليةمقياس : لثالثا القسم

، حسب درجة في العمود المناسب بجانب كل فقرة( x)شارة ى اإلجابة عمى فقرات المقياس اآلتي بوضع إجعزيزي الطالب، ير
 .الموافقة

درجة الموافقة  الفقرات  الرقم 
منخفضة 

 جداً 
 كبيرة متوسطة منخفضة

كبيرة 
 جداَا 

  .1  بً أكمؼ عهؿ ٖم القمٓؿ إضافة ٓهكىىْ     

  .2     تكاجٍىْ التْ العقبات جهٓع هع أتعاهؿ     

  .3 م تكاجٍىْالت الهشكٛت حؿ هف أتهكف     

  .4 آهالْ لتحقٓؽ الهىاسبة الخطط كضع ٓهكىىْ     

  .5  أٌدافْ إلِ الكصكؿ عمْ ٓصعب     

  .6  هشكٛتٍـ لحؿ زهٛئْ لْ ٓمجا     

ا سكؼ التْ الطهكحات هف كثٓر عىدم        .7  أىجٌز

  .8  ها هأزؽ فْ أككف عىدها عهمٓة بطٓرقة التفكٓر ٓهكىىْ     
  .9  الصعبة الهكاقؼ مؼ اتزاىْ عمِ أحافظ     

  .10  ٓقمؿ زهٛئْ هف قدراتْ الهٍىٓة     
  .11  بجدٓة أخٓرف هع أتعاهؿ     

  .12  زهٛئْ هف أخٓرف اىفعاٚت عمِ السٓطرة ٓهكىىْ     
  .13  الحٓاة هستجدات هع بكفاءة التعاهؿ ٓهكىىْ     
  .14  الهسؤكلٓات هف الكثٓر تحهؿ أستطٓع     
  .15  الهستجدات الجدٓدة عـ التكافؽ عمْ ٓصعب     
  .16  الحٓاة هختمفة فْ بأدكار القٓاـ ٓهكىىْ     
  .17  ذلؾ تتطمب التْ الهكاقؼ فْ اىفعاٚتً ٓضبط أف ا٘ىساف عمِ     
  .18  الهجتهع فْ هرهكقة هكاىً إلِ أسعِ لمكصكؿ     
  .19  الهتكقعة غٓر اٖحداث هع بكفاءة لمتعاهؿ قدراتْ فْ أثؽ     
  .20  حدكدي عىد إىساف أم إٓقاؼ عمْ ٓصعب     

 يرجى التأكد من اإلجابة عن فقرات ااستبيان كافة
مع بالغ شكري وتقديري 
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فهرس المالحق 
 

الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق 
 

 99.............................. أسهاء الهحكهٓف( 1)

 100................... استباىة الدراسة قبؿ التحكٓـ ( 2)

 107.................... استباىة الدراسة بعد التحكٓـ( 3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 

 

 فهرس الجداول 

 
الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول 
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 (28=ف) لمهقٓاس ككؿ

49 

 إرتباط لهصفكفة( Pearson Correlation) بٓرسكف إرتباط هعاهؿ ىتائج 4.3
لهقٓاس فعالٓة الذات هع الدرجة الكمٓة ؿ هقٓاس  فقرات

51 

 52قمؽ البطالة كفعالٓة الذات لدل الهبحكثٓف  اتالىسب الهئكٓة كدرج 5.3

كاٚىحرافات الهعٓآرٓة كدرجة قمؽ البطالة لدل طمبة  الهتكسطات الحسابٓة 1.4
السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس هرتبة تىازلٓان حسب درجة القمؽ 

57 

لقمؽ لدل طمبة السىة اٖخٓرة ترتٓب هجاٚت قمؽ البطالة حسب هستكل ا 2.4
 القدس فْ جاهعة

58 

كدرجة فعالٓة الذات لدل طمبة  كاٚىحرافات الهعٓآرة الهتكسطات الحسابٓة 3.4
هرتبة تىازلٓان حسب الدرجة لكؿ فقرة  السىة اٖخٓرة فْ جاهعة القدس

59 

لدل طمبة  لدٚلة الفركؽ فْ هتكسطات قمؽ البطالة( ت)ىتائج اختبار  4.4
 هتغٓر الجىس بحسب ة القدسجاهعلسىة اٖخٓرة فْ ا

60 

ة جاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  الهتكسطات الحسابٓة لدرجة قمؽ البطالة 5.4
الكمٓة هتغٓر  بحسب القدس

61 

لدل  الفركؽ فْ هتكسطات قمؽ البطالةىتائج تحمٓؿ التبآف اٖحادم لدٚلة  6.4
الكمٓة  هتغٓر بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ طمبة 

62 

لدل هجاؿ القمؽ لمهقارىات البعدٓة لدٚلة الفركؽ عمِ  LSDىتائج اختبار 7.4
الكمٓة لهتغٓر  جاهعة القدس تبعان السىة اٚخٓرة فْ طمبة 

63 

ة جاهعالسىة اٖخٓرة فْ لدل طمبة  الهتكسطات الحسابٓة لدرجة قمؽ البطالة 8.4
ٓهْ التقدٓر اٖكادهتغٓر  بحسب القدس

64 

 64لدل  الفركؽ فْ هتكسطات قمؽ البطالةىتائج تحمٓؿ التبآف اٖحادم لدٚلة  9.4
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 التقدٓر اٖكادٓهْ هتغٓر بحسب ة القدسجاهعالسىة اٖخٓرة فْ طمبة 
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68 
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68 
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