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أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات
وقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )550طالب ًا وطالبة من طلبة البكالوريو�س،
املتوقع تخرجهم خالل الف�صل الدرا�سي الثاين وال�صيفي للعام
الدرا�سي 2019 /2018م ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية
من ( )14كلية علمية و�إن�سانية و�صحية ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
طُ ّور مقيا�سان هما :مقيا�س �إدارة الذَّات ،ومقيا�س قلق البطالة.
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ما يلي :وجود عالقة ارتباط
�سلبية دالة �إح�صائي ًا بني �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذَّات ،و�أبعاد قلق
البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم ،وعدم وجود
فروق يف �إدارة الذَّات ،وقلق البطالة ككل ،والأبعاد ُتعزى ملتغريي
الدخل واجلن�س .ومت وجود فروق دالة اح�صائيا لقلق البطالة ،فيما
يتعلق بالقلق املهني ،والقلق النف�سي ،تعزى للجن�س ل�صالح الإناث،
ووجود فروق يف �إدارة الذات ُتعزى للمعدل ل�صالح التقدير (ممتاز)
يف �إدارة الوقت والثقة بالنف�س والدافعية الذاتية ،ول�صالح التقدير
(جيد جدا) يف �إدارة االنفعاالت ،ول�صالح التقدير (جيد) يف �إدارة
العالقات االجتماعية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قلق
البطالة يف القلق االقت�صادي والقلق النف�سي تعزى للمعدل ل�صالح
التقدير (مقبول)  ،ووجود فروق يف �أ�ساليب �إدارة الذات ،تعزى للكلية
ل�صالح الكليات ال�صحية ،ووجود فروق يف قلق البطالة ،تعزى للكلية
ل�صالح الكليات العلمية يف القلق املهني ،والقلق االجتماعي ،والقلق
النف�سي ،ول�صالح الكليات الإن�سانية يف القلق االقت�صادي.
الكلمات املفتاحية� :أ�ساليب �إدارة ال ّذات ،قلق البطالة ،طلبة
اجلامعة.

Abstract:
The study aimed to reveal the relation between
self - management methods and unemployment anxiety
among the students expected to graduate from the
University of Jordan. The study sample consisted of 550
undergraduate students expected to graduate during
the second and summer semester of the academic
year 2018 - 2019, chosen using the random stratified
techniques, from 14 colleges of the science, humanity
and health fields. To achieve the objectives of the
study, two measures were developed (the measure of
self - management and the measure of unemployment
anxiety) . The results of the study indicated the
following results: There is statistically significant
negative correlation between the dimensions of self
- management methods and unemployment anxiety
among students expected to graduate from Jordan
University. There are no statistically significant
differences in self - management and unemployment
anxiety for all dimensions attributable to the variable
of income and gender. There are statistically
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significant differences between self - management
for all dimensions of unemployment anxiety
regarding the occupational unemployment anxiety,
and psychological unemployment anxiety attributed
to the variables of gender in favor of females, and
differences in self - management as a whole and
dimensions attributed to the rate level of education, in
favor of excellent rate/ average. There are statistically
significant differences for the dimensions of time
management, self - confidence and self - motivation
in favor of very good average. The dimension of the
emotional management was in favor of good average
in the dimension of social relations management.
There are statistically significant differences in
economic unemployment anxiety and psychological
unemployment anxiety regarding the rate level of
education in favor of the acceptable/ fair average.
There are statistically significant differences regarding
the methods of self - management for all dimensions
in favor of health colleges. There are statistically
significant differences for the unemployment anxiety
in favor of scientific colleges in the dimensions of
occupational unemployment, social unemployment
and psychological unemployment anxiety in favor
of humanitarian colleges regarding the economic
unemployment.
Key words: Self - Managements’ Strategies,
Unemployment Anxiety, University Student

املقدمة:
تع ّد �إدارة الذَّات املنهج والأ�سلوب الذي ي�سلكه الفرد لتحقيق
بناء على القدرات
�أهدافه بنجاح ،وتت�ضمن حتديد الأهداف
ً
والإمكانات املتوافرة لدى الفرد ،واتخاذ القرارات ب�شكل �صحيح،
وترتيب الأولويات يف احلياة ،وو�ضع اخلطط البناءة والفاعلة التي
ت�سهم يف الو�صول �إىل الغايات ،وتنمية النف�س ب�أ�سلوب علمي �سليم
يف جميع مراحل حياة الفرد؛ من �أجل بلوغ الغايات ب�أقل وقت
وجهد وتكلفة.
ويع ّد مفهوم �إدارة الذَّات من املفاهيم احلديثة التي ت�ؤدي
دوراً حيوي ًا يف تنظيم �ش�ؤون حياة الفرد ب�شكل �إيجابي ،ي�ساعده
على التعامل والتفاعل ب�إيجابية مع الآخرين يف البيئة املحيطة
به ،وميكن هذا املفهوم الفرد من تنمية وتعزيز قدراته الذَّاتية،
بحيث تكون عام ًال م�ساعداً على النجاح يف خمتلف �ش�ؤون حياته
(.)Minzer, 2008
ويت�سم مفهوم �إدارة الذَّات باملرونة التي تختلف من فرد
�إىل �آخر ،وقد تختلف بالن�سبة للفرد الواحد ح�سب طبيعة اخلربة
واملواقف التي مير بها يف حياته اليومية ،فهي طريق ير�سمه الفرد
لنف�سه من �أجل حت�سني م�ستوى قدراته و�إمكاناته من خالل تطبيق
ا�سرتاتيجيات �إدارة الذَّات التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف مما يجعل
الفرد ي�صل �إىل فهم وحتقيق ذاته ،وحتديد املتطلبات التي يحتاجها
لتحقيق �أهدافه بو�ضوح وب�أقل وقت وجهد ممكن (. )Neini, 2003
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وتع ّد �إدارة الذَّات من املهارات التي ترتبط ارتباط ًا مبا�رشاً
مبهارات الدرا�سة ومهارات التفكري ومهارات �إدارة الوقت واملهام
ومهارات االت�صال؛ مما يجعلها ت�سهم يف الت�أثري على ت�شكيل
�شخ�صية الطالب واكت�سابه مهارة حل امل�شكالت ،وم�ؤ�رشاً دا ًال
على حتقيق ال�صحة الإيجابية لدى الطالب (حممود )2012 ،؛
لأنه ي�ؤ ّدي �إىل تعميم ال�سلوك التوافقي لدى الأفراد مل�ساعدتهم
على حتقيق ا�ستقالليتهم والتغلب على العقبات وامل�شكالت التي
قد تعرت�ض طريقهم يف حتقيق الأهداف التي يرغبون يف الو�صول
�إليها (� ، )Gole & Bambara, 2000إذ �إنَّ الطالب عندما ينتقل من
مرحلة الدرا�سة �إىل �سوق العمل يحتاج �إىل مهارات عديدة ت�ساعده
على اكت�ساب �أمناط االت�صال والتوا�صل الفعال و ال�سوي مع الآخرين
يف بيئة العمل واملجتمع ،ومنها� :إدارة الذَّات التي تت�ضمن احرتام
الوقت و�إدارته بفاعلية وكفاءة ،والقدرة على التعبري عن امل�شاعر،
وحل امل�شكالت ،و�إقامة عالقات ناجحة مع الآخرين ،مبنية على
االحرتام املتبادل ،وال�شعور بتقدير الذَّات ،وبدوره الإيجابي يف بناء
املجتمع وتقدمه (. )Shella, 2006
وتع ّد مهارات حتديد الأهداف و�إدارة الوقت والثقة بالنف�س
والقدرة على �أداء املهام والعمل ،من متطلبات �سوق العمل التي
يحتاجها الفرد يف البناء الوظيفي (. )Bridgestock, 2009
وعرف نيني (� )Neini, 2003إدارة الذَّات ب�أنها :جمموعة من
اال�سرتاتيجيات �أو املهارات التي ت�ساعد الفرد يف تخطي وجتاوز
ال�صعاب والعقبات والظروف التي قد تواجهه يف احلياة اليومية
ومتنحه الثقة بالنف�س ب�شكل ي�ساعده على حتقيق الأهداف املرغوبة
واملن�شودة.
وعرفها (� )Shella, 2006أنها :قدرة الفرد على ال�سيطرة
والتحكم يف �أفعاله وم�شاعره وردات فعله ،املختلفة جتاه املواقف
التي يتعامل معها يف احلياة ،والتكيف مع الواقع ب�شكل متوازن.
وعرف اجلراح وال�رشيفني ((� 2018إدارة الذَّات �أنها :قدرة
الفرد على �ضبط م�شاعره و�أفعاله وتوجيه �أفكاره و�إمكانياته
وقدراته املتاحة واملتوافرة لديه نحو حتقيق �أهدافه املحددة
واملر�سومة.
ويرى (حممود�  )2013 ،أن هناك خم�سة  �أبعاد لإدارة
الذَّات ،هي:
�Ú Úإدارة الوقت ( : )Time Managementوهي قدرة الفرد
على اال�ستخدام الأمثل للوقت من خالل حتديد االحتياجات وو�ضع
قائمة الأهداف؛ لتحقيقها ،وحتديد الأولويات من خالل التخطيط
وااللتزام و التنفيذ واملتابعة وعمل جداول الأعمال.
�Ú Úإدارة االنفعاالت ( : )Emotions Managementوهي
مهارة الفرد يف قدرته على �ضبط انفعاالته املختلفة والتعامل مع
احلاالت املزاجية ال�سيئة ،و�إظهار االنفعال املنا�سب جتاه املواقف
املختلفة.
�Ú Úإدارة العالقات االجتماعية (Social Relatonships
 : )Managementهي قدرة الفرد على تكوين وبناء �شبكة من
العالقات االجتماعية الإيجابية مع الآخرين من �أفراد وجماعات
وقيادة املناق�شات اجلماعية ،وحتقيق الأهداف من خالل العمل يف
فريق.

Ú Úالثقة بالنف�س ( : )Self Confidenceوهي �إح�سا�س الفرد
بقيمته الذَّاتية وتقبله وتقديره واحرتامه لها ،باعتباره ميتلك من
القدرات والإمكانات املتاحة التي ت�ؤهله ليعتمد على نف�سه ،يف
حتقيق �أهدافه بنجاح.
Ú Úالدافعية الذَّاتية ( : )Self Motivationوهي قدرة الفرد
على حتفيز نف�سه بنف�سه وبذل اجلهد باملثابرة والكفاح لتحقيق
�أهدافه ،واال�ستمرارية يف العمل؛ من �أجل الو�صول �إىل الغايات،
ومواجهة وتذليل ال�صعوبات والعقبات مع ال�شعور بالتفا�ؤل والأمل.
كما ت�سهم مهارات �إدارة الذَّات يف تكوين ر�ؤية وا�ضحة
املعامل للفرد ت�ساعده يف و�ضع ور�سم الأهداف التي ي�سعى �إىل
حتقيقها ،وحتديد خطوات العمل والإجراءات الالزمة؛ من �أجل بلوغ
الأهداف والتقييم امل�ستمر للخطوات والو�سائل التي يتبعها الفرد يف
الو�صول �إىل �أهدافه ب�شكل دوري وم�ستمر ،وو�ضع احللول للتعامل
مع العقبات واملعيقات التي قد تعرت�ض طريقه يف حتقيق الطموح
والآمال املرجوة (. )Bridgestock, 2009
ويع ّد طلبة اجلامعات من الفئات املهمة يف املجتمع التي
ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف بناء وتق ّدم وازدهار املجتمعات؛ لأنهم عماد
التقدم والبناء والعن�رص املتعلم واملثقف وامل�ؤهل لدخول �سوق
الإنتاج ،والعمل وتنمية عجلة التنمية والتقدم يف �سائر املجاالت
االقت�صادية والعلمية� ،إال �أنَّ هناك عقبات حتول دون �أنَّ ي�أخذ طلبة
اجلامعات دورهم يف تطور املجتمعات بعد التخرج ،منها :كرثة
عدد اخلريجني من خمتلف اجلامعات �سنوياً ،وعدم قدرة القطاع
العام على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من اخلريجني ،وو�ضع القطاع
اخلا�ص عدداً من ال�رشوط لتوظيف اخلريجني منها �سنوات اخلربة
والكفاءة ،تدفع طلبة اجلامعة خا�صة – من هم على �أبواب التخرج
 �إىل ال�شعور بالقلق والتوتر وال�شك يف عدم القدرة يف احل�صول علىالوظيفة �أو العمل بعد التخرج؛ ليجعلهم عر�ضة لقلق البطالة (ا�شتية
و�شاهني. )2015 ،
وتعد البطالة من �أهم امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية
التي تعاين منها املجتمعات املختلفة ،يف الدول النامية واملتقدمة،
واململكة الأردنية الها�شمية كغريها من الدول تعاين من م�شكلة
البطالة ،برغم وجود العديد من الربامج وامل�شاريع املختلفة حللها،
�أو التخفيف من �آثاراها (زكي. )1998 ،
وي�شكل �شبح البطالة عائق ًا تنموي ًا واقت�صادي ًا يف الكثري
من بلدان العامل الثالث ،وم�صدر تهديد لأمن وا�ستقرار العديد من
املجتمعات والأنظمة واحلكومات ،يف ظل النمو ال�سكاين املتزايد
يف العديد من دول العامل وزيادة الفجوة بني الإنتاج واال�ستهالك،
الذي ي�ؤثر �سلب ًا على �سلوك ال�شباب يف الدول النامية ،وكذلك يف عدد
من دول العامل املتقدم ،مما ي�ؤدي �إىل �إقبال ال�شباب العاطلني عن
العمل على تعاطي املخدرات ،و�رشب الكحول ،وال�رسقة ،وممار�سة
اجلرمية ،وال�شعور بالظلم االجتماعي الذي يزيد من ال�شعور
بالإحباط والهزمية الداخلية وقلة االنتماء والعنف ،وقد تقوم فئات
�أخرى من ال�شباب بالكبت بداخلها بحيث يتحول مبرور الوقت �إىل
�شعور بالقلق والتوتر والي�أ�س والقهر واحلرمان ،ويخلق �شباب ًا مدمراً
نف�سي ًا وج�سدياً ،غري قادر على الإ�سهام يف بناء وتقدم املجتمعات
ونه�ضتها (حمزة. )2013 ،
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وترى حجازي (� )2013أن ظاهرة البطالة ت�ؤدي دوراً
يف ت�ضييع حق الفرد يف احل�صول على العمل �أو الوظيفة وتبديد
طاقاته و�إمكاناته ،فالعمل حق م�رشوع لكل فرد من �أفراد املجتمع
قادر عليه ،لأنه يوفر له �أن يعي�ش حياة كرمية با�ستخدام قدراته
الطبيعية ،ومبا يوفره له املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلًفة من خدمات
لتنمية هذه القدرات والإمكانات وتعزيزها؛ بهدف �إ�شباع حاجاته
النف�سية واالجتماعية ،والإ�سهام يف تلبية حاجات الآخرين وتقدم
املجتمعات وتطورها وازدهارها يف �شتى املجاالت االقت�صادية،
واالجتماعية ،والعلمية ،وال يكون ذلك �إال بالعلم والعمل فهما
ع�صب التقدم والتطور لأي جمتمع؛ فالعمل حاجة نف�سية واجتماعية
بالن�سبة للأفراد عامة وخلريج اجلامعة خا�صة ،وفقدانه وعدم
القدرة يف احل�صول عليه يعد من �أخطر ما يواجه املجتمعات من
الظواهر االجتماعية التي تهدر املوارد الب�رشية ،وتزعزع الأمن
واال�ستقرار فيها.
وتعرف حجازي ( )2012البطالة ب�أنها :عدم قدرة �سوق
العمل على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة �سنوي ًا من اخلريجني الراغبني
يف احل�صول على عمل �أو وظيفة ،وا�ستثمار طاقاتهم وقدراتهم مبا
يخدم نه�ضة االقت�صاد والبناء والتطور يف املجتمع.
وت�سهم البطالة يف ظهور العديد من امل�شكالت النف�سية ،التي
ت�ؤدي دوراً �سلبي ًا يف الت�أثري على نف�سية و�سلوك الفرد العاطل عن
العمل ،فهي تعمل على زيادة �شعور الفرد بالإحباط والي�أ�س؛ ب�سبب
فقدان العمل الذي يع ّد م�صدر الرزق وعدم القدرة على تلبية متطلبات
احلياة املعي�شية املختلفة واحتياجات بناء الأ�رسة ونفقاتها من
م�أكل ،وم�رشب ،وم�سكن ،وتعليم ،وغريها ،فالفرد العاطل عن العمل
يعاين من القلق والتوتر وال�شعور بال�ضيق وامللل؛ مما ي�سهم يف
ازدياد امل�شاعر ال�سلبية لديه كالإح�سا�س مب�شاعر النق�ص والدونية
(عبد احلق. ) 2014 ،
كما يرى عكة (� )2014أنَّ من �أهم مظاهر االعتالل النف�سي
التي قد ي�صاب بها الفرد العاطل عن العمل القلق واالكتئاب ،حيث
تظهر �أعرا�ضهما بن�سبة �أعلى لدى العاطل عن العمل مقارنة مبن
هو غري عاطل عن العمل ،وتتفاقم حالة االكتئاب با�ستمرار يف
حالة وجود البطالة عند الفرد؛ لتدفعه �إىل االنعزالية واالنطوائية
واالن�سحاب نحو الذَّات ،الذي يجعل الفرد العاطل يبحث عن و�سائل
�أخرى بديلة ت�ساعده على اخلروج من معاناة هذا الواقع اليومي؛
فالعمل للفرد ي�سهم يف تقوية روابط االنتماء واالندماج وتعزيزها
والتفاعل يف البيئة الأ�رسية واالجتماعية املحيطة به؛ حيث يعطي
الفرد نوع ًا من الإح�سا�س بالقدرة على حتمل امل�س�ؤولية وتبعاتها،
ويرتبط هذا ال�شعور ب�سعي الفرد الدائم نحو حتقيق ذاته من خالل
العمل واملثابرة يف حتقيق الغايات ،كما ت�ؤ ّدي البطالة بالفرد �إىل
وال�ضيق و�رسعة اال�ستثارة االنفعالية وعدم
ال�شعور بحالة من العجز ّ
الر�ضا عن الذَّات واحلياة؛ مما ينتج عنه حالة من ت ّدين تقدير الذَّات
و احرتامها.

ُمشكلة ِّ
الدراسة وأسئلتها:
ت�شري الإح�صائياًت الر�سمية ال�صادرة عن (دائرة الإح�صاءات
العامة� )2018 ،إىل �أن ن�سبة البطالة يف اململكة الأردنية الها�شمية
يف الربع الأول من عام ( )2018م ،بلغت ( ، )4،18%وبلغت
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البطالة بني الذكور ( ، )16%مقابل ( )8.27%للإناث ،يف الربع
الأول من عام ( )2018م ،وبلغت ن�سبة البطالة يف �صفوف حملة
ال�شهادات العليا (الأفراد املتعطلون ممن يحملون م�ؤهل بكالوريو�س
ف�أعلى)  ،نحو ( ، )1،24%لعام ( )2017م.
وت�شري الإح�صائيات ال�صادرة عن ديوان اخلدمة املدنية ل�سنة
( )2018م� ،إىل �أن عدد املتقدمني بطلبات توظيف لديوان اخلدمة
املدنية ي�صل �سنوي ًا �إىل ما يقارب (� )30ألف ًا من بني (� )60ألف ًا من
اخلريجني ،مع ازدياد تدفق �أعداد اخلريجني من اجلامعات وكليات
املجتمع ،ذلك �أن اجلامعات وكليات املجتمع تخرج �سنوي ًا ما يزيد
عن (� )60ألف ًا يتقدم منهم حوايل (� )30ألف لديوان اخلدمة املدنية،
يف حني ال يزيد عدد الوظائف احلكومية املتاحة للتعيني عن ()8
�آالف وظيفة تقريب ًا يف ال�سنة ،وكما �أن املهن التعليمية ت�أخذ احل�صة
الكربى من بني الطلبات بن�سبة تزيد عن (( ، )50%ديوان اخلدمة
املدنية. )2018 ،
ويف �ضوء تفاقم م�شكلة البطالة وارتفاع ن�سبتها ب�شكل
�سنوي ،ر�أى الباحث �إجراء درا�سة لأ�ساليب �إدارة الذَّات وعالقتها
بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم.
وتتمثل م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن ال�س�ؤالني الآتني:
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤ 0.05بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات ،وقلق البطالة ،لدى طلبة
اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم ،تعزى ملتغري (اجلن�س ،الكلية،
املعدل الرتاكمي ،دخل الأ�رسة) ؟
● ●هل توجد عالقة ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني �أ�ساليب �إدارة
الذَّات وقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم؟

أهمِّيَّة ِّ
الدراسة:
األهمية النظرية:
تظهر �أهمية الدرا�سة نظراً لأهمية الفئة امل�ستهدفة  -الطلبة
املتوقع تخرجهم من اجلامعة  -والتي تعد طاقة ب�رشية مهمة
وم�ؤهلة متلك من العلم واملعرفة ما ي�ساعدها يف تقدم املجتمع
الأردين وتطوره وبنائه ،وطرح الدرا�سة ملو�ضوع هام وهو قلق
البطالة لدى الطلبة املتوقع تخرجهم من اجلامعة ،والذي �أ�صبح
�شبح ًا يالحق معظم اخلريجني ،وقد ت�سهم هذه الدرا�سة يف تقدمي
فهم نظري لطبيعة العالقة بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق البطالة
لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم.
األهمية التطبيقية:
تقدمي الدرا�سة احلالية �إح�صائيات ت�ساعد املهتمني
واملتخ�ص�صني يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية واحلكومية والقطاع اخلا�ص
يف و�ضع اخلطط والربامج واحللول و�إقامة امل�شاريع ،التي ت�سهم يف
التخفيف من حدة البطالة ،وتوفري فر�ص عمل لل�شباب اخلريجني،
مما ي�سهم با�ستثمار الطاقات والقدرات الكامنة لدى ه�ؤالء ال�شباب،
واال�ستفادة منهم يف بناء وازدهار جمتمعهم ووطنهم.
كما حتاول الدرا�سة لفت انتباه امل�س�ؤولني واملتخ�ص�صني
يف اجلامعات الر�سمية واخلا�صة ووزارة التعليم العايل الأردنية،
�إىل �رضورة املواءمة بني التخ�ص�صات املطروحة يف اجلامعات
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الر�سمية واخلا�صة والكليات ،ومتطلبات �سوق العمل ،وحاجاته من
التخ�ص�صات املطلوبة ،ور�سم �سيا�سة تعليمية يف اجلامعات وربطها
بخطة وطنية ت�سهم يف تخريج تخ�ص�صات فنيه ومهنية يحتاجها
�سوق العمل ووقف بع�ض التخ�ص�صات الراكدة وامل�شبعة لفرتة زمنية
معينة؛ لتلبية االحتياجات الوطنية وامل�ستقبلية يف الأردن.
ولفت نظر دور امل�ؤ�س�سات املخت�صة بتقدمي الإر�شاد النف�سي
�إىل �رضورة العناية بهذه الفئة من ال�شباب ،و�إعطائها املزيد من
العناية والرعاية حتى يعربوا هذه املرحلة بنجاح دون م�شكالت،
�أو عقبات نف�سية �أو اجتماعية� ،أو قلق �أو توتر.

Ú Úاحلدود املكانية :طبقت الدرا�سة على طلبة البكالوريو�س
يف اجلامعة الأردنية يف اململكة الأردنية الها�شمية يف حمافظة
العا�صمة عمان.
Ú Úاحلدود الب�رشية :طبقت الدرا�سة على عينة من الطلبة
الذين هم على �أبواب التخرج ،يف مرحلة البكالوريو�س يف الكليات
الإن�سانية والعلمية يف اجلامعة الأردنية يف اململكة الأردنية
الها�شمية.
Ú Úاحلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام 2019 /2018م.

أهداف الدراسة:

الدراسات السابقة:

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
♦ ♦الك�شف عن طبيعة العالقة بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق
البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم.
♦ ♦الك�شف عن الفروق يف �أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق البطالة
التي تعزى �إىل املتغريات الآتية( :اجلن�س ،الكلية ،املعدل الرتاكمي،
دخل الأ�رسة) .

قام الطالفحه والفقراء ( )2019بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن م�ستوى قلق البطالة واالنغالق الفكري والعالقة بني قلق
البطالة واالنغالق الفكري لدى عينة من طلبة جامعة م�ؤتة.وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )583طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة،
اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل النتائج الآتية� :أن م�ستوى قلق البطالة لدى طلبة جامعة م�ؤتة
كان متو�سطا ،و�أظهرت �أي�ض ًا وجود فروق موجبة دالة �إح�صائي ًا بني
بعدي القلق العام وقلق اجلوانب اجل�سمية والبدنية وبني االنغالق
الفكري ،و�أظهرت �أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجات
الطلبة على مقيا�س قلق البطالة تعزى للنوع االجتماعي ول�صالح
الإناث والكلية ل�صالح الكليات العلمية وامل�ستوى الدرا�سي ل�صالح
طلبة ال�سنوات (الثانية ،والثالثة ،والرابعة) مقارنة بطلبة ال�سنة
اخلام�سة.
و�أجرى املحت�سب ،العبادلة ،والعكر ( )2017درا�سة هدفت
�إىل ك�شف العالقة بني قلق البطالة واملرونة الإيجابية وجودة
احلياة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )300خريج من حمافظة رفح
يف فل�سطني حالة البطالة ،وبينت النتائج وجود عالقة �سلبية بني
املرونة الإيجابية وقلق البطالة ،كما �أن املرونة الإيجابية لها
عالقة مع جودة احلياة وت�ؤثر �سلبا على قلق البطالة ،ولها دور يف
حت�سني جودة احلياة بعد التعر�ض لقلق البطالة ،كما تبني وجود
ارتباط مبا�رش بني قلق البطالة وجودة احلياة ،وتبني كذلك وجود
فروق يف املرونة الإيجابية وقلق البطالة تبع ًا ملتغري تقدير التخرج
من اجلامعة ،ووجود فروق يف املرونة الإيجابية وقلق البطالة تبع ًا
ملتغري دخل العائلة.
وقام �ستيجرو ،والدمان ،ورو�ش ،وكروم(  (�Staiger, Wald
 )mann, Rüsch&Krumm, 2017بدرا�سة هدفت التعرف �إىل �أهم
امل�شكالت النف�سية لدى العاطلني عن العمل يف �أملانيا ،و�أجريت
الدرا�سة على عينة بلغ قوامها ( )15فر ًدا عاطلاً عن العمل ،تراوحت
�أعمارهم ما بني ( )63 - 18عام ،يف البداية مت �إجراء مقابالت
فردية معهم� ،إذ تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن العاطلني عن العمل
يعانون من م�شكالت نف�سية ،ولديهم �إح�سا�س عالٍ بالقلق والإحباط،
وتدين مفهوم الذات ،ولديهم عزلة اجتماعية ،فقد �أ�شاروا �إىل حاجتهم
املا�سة �إىل زيادة الدعم االجتماعي واالهتمام ،والرغبة يف �إجراء
تغيريات �إيجابية يف حياتهم.
و�أجرت �أبو هدرو�س ( )2017درا�سة هدفت للتعرف �إىل

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄�أ�ساليب  �إدارة الذَّات:
: )strategies
يعرف نيني (� )Neini, 2003إدارة الذَّات ب�أنها :جمموعة من
اال�سرتاتيجيات �أو املهارات التي ت�ساعد الفرد يف تخطي ال�صعاب
وجتاوز العقبات والظروف التي قد تواجهه يف احلياة اليومية
ومتنحه الثقة بالنف�س ب�شكل ي�ساعده على حتقيق الأهداف املرغوبة
واملن�شودة.
وتعرف �إجرائياً :ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
املتوقع تخرجه على مقيا�س �إدارة الذَّات.
◄◄قلق البطالة (: )Anxiety Unemployment
تعرفه اجلمال وبخيت (� )2008أنه :ا�ستجابة انفعالية م�ؤقتة
غري �سعيدة ،و�شعور غري مريح ،يراود الطالب املقبل على التخرج
من اجلامعة ،نتيجة لتوقعاته املحتملة ب�أنه �سوف يقع فري�سة
ل�شبح البطالة ،وما ي�صاحبه من قلق وتوتر وا�ضطراب يف احلالة
االنفعالية العامة ،وان�شغال الفكر بالأفكار ال�سلبية وتوتر احلالة
النف�سية واجل�سمية.
ويعرف �إجرائيا ب�أنه :الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
املتوقع تخرجه على مقيا�س قلق البطالة.
◄◄الطالب املتوقع تخرجه :هو الطالب الذي يدر�س �آخر ف�صل
درا�سي له يف اجلامعة ،ويتوقع تخرجه يف نهاية الف�صل الدرا�سي.
( Self - Managements

حدود الدراسة وحمدداتها:
�سوف تقت�رص الدرا�سة على احلدود واملحددات الآتية:
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :حتدد احلدود املو�ضوعية يف هذه
الدرا�سة يف املتغريات الآتية�( :أ�ساليب �إدارة الذَّات ،وقلق البطالة) .
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أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

طبيعة العالقة بني �إدارة الذَّات والذكاء االجتماعي يف �ضوء النظام
التمثيلي ومتغريات �أخرى لدى عينة من الطالبات املتفوقات بكلية
الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة يف فل�سطني ،وت�ألفت عينة الدرا�سة
من ( )160طالبة متفوقة ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدمت الباحثة ثالث
�أدوات ،هي :اختبار النظام التمثيلي ،ومقيا�س مهارات �إدارة الذَّات،
ومقيا�س الذكاء االجتماعي ،و�أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني
مهارات �إدارة الذَّات والذكاء االجتماعي ،كما دلّت النتائج على وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارات �إدارة الذَّات بني الطالبات
املتفوقات يف التخ�ص�صات العلمية والأدبية ل�صالح الأخرية.
وهدفت درا�سة �إ�شتية و�شاهني (� )2015إىل تق�صي م�ستوى
قلق البطالة لدى طلبة ال�سنة الأخرية يف جامعة القد�س ،يف �ضوء
بع�ض املتغريات كاجلن�س ،والكلية والتقدير الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل
العالقة بني قلق البطالة وفعالية الذَّات ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )288طالبا وطالبة من طلبة ال�سنة الأخرية يف جامعة القد�س يف
فل�سطني ،وا�ستخدم الباحثان املقايي�س الآتية :مقيا�س قلق البطالة،
ومقيا�س فاعلية الذَّات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
دالة يف متو�سطات قلق البطالة تعزى �إىل متغريات اجلن�س والتقدير
الأكادميي ،كما �أن امل�ستوى لكل من قلق البطالة وفعالية الذَّات
لدى الطلبة كان متو�سطاً ،وكانت العالقة عك�سية بني قلق البطالة
وفعالية الذَّات ،كما �أن الفروق يف جمال القلق العام كانت ل�صالح
طلبة التخ�ص�صات الطبية والتمري�ضية مقارنة بطلبة الكليات
الأخرى.
وهدفت درا�سة ال�سيد ويا�سني و�إمام (� )2015إىل الك�شف
عن تباين �إدارة الذَّات ،والفاعلية الأكادميية باختالف املتغريات
الدميوجرافية ،و�إمكانية التنب�ؤ ب�إدارة الذَّات من خالل الفاعلية
الأكادميية لدى طلبة اجلامعة ،و�أجريت الدرا�سة على عينة من
( )120طالب ًا وطالبة من طلبة الفرقة الثالثة يف كلية الرتبية
يف جامعة املن�صورة يف م�رص ،وا�ستخدام املقايي�س الآتية :مقيا�س
�إدارة الذَّات ،ومقيا�س الفاعلية الأكادميية وجميعها من �إعداد
الباحثني ،وقد �أظهرت النتائج :عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني الذكور والإناث على مقيا�س �إدارة الذَّات� ،أما تنب�ؤ �إدارة الذَّات
من خالل الفاعلية الذَّاتية فقد بلغ معامل (ب) له ( ، )0.47وبخط�أ
معياري ي�ساوي ( ، )0.05وكانت قيمة بيتا هي ( ، )0.61وبلغت
قيمة (ت) ملعامل تنب�ؤ �إدارة الذَّات من الفاعلية الأكادميية هي
( ، )9.52وهي دالة عند م�ستوى (. )0.000
وقام الر�شيد ( )2015بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن طبيعة
العالقة بني التوافق مع احلياة اجلامعية وال�صالبة النف�سية
و�إدارة الذَّات لدى عينة من الطالبات اجلامعيات ،والتعرف �إىل
م�ستوى التوافق لدى الطالبات اجلامعيات ،والتعرف �إىل خ�صائ�ص
الطالبات يف املرحلة اجلامعية من خالل معرفة م�ستوى ال�صالبة
النف�سية و�إدارة الذَّات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80طالبة
جامعية ،وا�ستخدمت الباحثة الأدوات الآتية :مقيا�س التوافق مع
احلياة اجلامعية ،ومقيا�س ال�صالبة النف�سية ،ومقيا�س �إدارة الذَّات،
و�أظهرت النتائج وجود فروق بني متو�سطات مقيا�س �إدارة الذَّات
باختالف م�ستوى التوافق.
كما هدفت درا�سة حممود (� )2012إىل درا�سة ال�صالبة
النف�سية ،و�إدارة الذَّات كمنبئات لل�صحة النف�سية ،والنجاح الأكادميي
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لدى طلبة الدبلوم املهني من التخ�ص�صات املختلفة ،وا�ستخدم
الباحث املقايي�س الآتية :مقيا�س ال�صالبة النف�سية ،ومقيا�س �إدارة
الذَّات ،ومقيا�س ال�صحة النف�سية ،وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباط موجبة دالة �إح�صائي ًا بني ال�صالبة النف�سية ،و�إدارة الذَّات
وكل من ال�صحة النف�سية والنجاح الأكادميي ،وكذلك ميكن التنب�ؤ
بال�صحة النف�سية من خالل ال�صالبة النف�سية و�إدارة الذَّات وميكن
التنب�ؤ بالنجاح الأكادميي من خالل ال�صالبة النف�سية و�إدارة الذَّات،
وتوجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف كل من :ال�صالبة النف�سية ،و�إدارة
الذَّات بني الذكور والإناث ل�صالح الذكور.
وقام �أوموين و�أو�ساكاينل ()moniyi& Osakinle, 2011
بدرا�سة هدفت �إىل معرفة الآثار النف�سية للبطالة لدى اخلريجني
العاطلني عن العمل يف نيجرييا ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()167
�شاب ًا و�شابة ،تراوحت �أعمارهم ما بني (� )35 - 20سنة ،و�أ�شارت
النتائج �إىل ارتفاع القلق والتوتر عند الأفراد العاطلني عن العمل
مقارنة بالأفراد من �أ�صحاب العمل املتقطع ،و�أ�شارت �إىل ارتباط
ال�صحة النف�سية الإيجابية والرفاهية النف�سية بالعمل ،حيث يعاين
الأفراد العاطلون عن العمل ب�شكل كبري من االكتئاب وال�سلوكات
املوجهة للجرمية ،وتدهور ال�صحة النف�سية.
وكما �أجرى هود وفالون وكريد (Hood, Fallon,& Creed,
 ، )2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن عالقة مهارات �إدارة الذَّات
بالتوافق املهني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )245طالب ًا وطالبة
من خريجي اجلامعة ،وطبق عليهم الباحثون مقيا�س التوافق املهني
ومقيا�س �إدارة الذَّات ،وقد �أظهرت النتائج وجود ارتباط دال بني
�إدارة الذَّات والتوافق املهني.
وقام �إر�سوي و�إردو�ست ( )Ersoy and Erodst, 2008بدرا�سة
هدفت �إىل حتديد ما �إذا كان الطلبة اجلامعيون ال�شباب قلقني ب�ش�أن
البطالة بعد التخرج �أم ال ،و�أن اختيار املجال للتعليم اجلامعي ي�ؤثر
على قلق البطالة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )287طالب ًا وطالبة
من جامعة �أنقرة يف تركيا ،كانوا يدر�سون العلوم االجتماعية ،وقد
�أظهرت النتائج �أن م�ستوى القلق حول البطالة لدى الطلبة الذين هم
على و�شك التخرج مرتفع جداً.
كما هدفت درا�سة كل من اجلمال وبخيت ( )2008التعرف
�إىل قلق البطالة وعالقته بجودة احلياة وفاعلية الذَّات لدى طالب
ال�سنة النهائية يف جامعة املنوفية يف م�رص ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )405من طلبة ال�سنة النهائية ،وقد ا�ستخدمت املقايي�س الآتية:
مقيا�س قلق البطالة ،ومقيا�س فاعلية الذَّات ،واختبار جودة احلياة،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �سالبة ذات داللة �إح�صائية
بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س قلق البطالة ودرجاتهم على
اختبار جودة احلياة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات اجلن�سني (ذكور� ،إناث) على مقيا�س قلق البطالة،
وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الطالب
املنتمني للق�سم العلمي والطالب املنتمني للق�سم الأدبي على مقيا�س
قلق البطالة ،كما توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0.05يف درجات قلق البطالة بني الطالب املرتفعني يف جودة
احلياة ،والطالب املنخف�ضني يف جودة احلياة يف اجتاه منخف�ضي
جودة احلياة ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0.05يف درجات قلق البطالة ،بني الطالب مرتفعي جودة ال�صحة
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النف�سية والطالب منخف�ضي جودة ال�صحة النف�سية يف اجتاه الطالب
منخف�ضي ال�صحة النف�سية.
كما قام كل من رابي وفريز وبيهرا (Raab, Frese & Beehr,

 )2007بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�أثري �إدارة الذَّات يف التكيف
والتطور والتخطيط املهني ،وتكونت عينة الدرا�سة من (� )205أفراد،
وقد مت ا�ستخدام مقيا�س �إدارة الذَّات والتخطيط املهني ،وقد �أظهرت
النتائج :وجود ارتباط موجب ودال �إح�صائي ًا بني �إدارة الذَّات واختيار
املهنة والتنب�ؤ بالنجاح بها ،كما �أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق
بني الذكور والإناث يف �إدارة الذَّات يف هذا املجال ،وبينت النتائج
�أن �إدارة الذَّات ت�ؤثر يف حتقيق التكيف النف�سي واالجتماعي للأفراد.
كما �أجرى وال�سن ( )Wilson, 2007درا�سة هدفت للتعرف �إىل
العالقة بني التوافق مع احلياة اجلامعية و�إدارة الذَّات والتفا�ؤل،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )242طالًبا وطالبة ،طبق عليهم مقيا�س
ّ
التفا�ؤل ومقيا�س �إدارة الذَّات ومقيا�س التوافق مع احلياة اجلامعية،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التفا�ؤل و�إدارة الذَّات املرتفع منبئان
بالتوافق اجليد مع احلياة اجلامعية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
عالقة ارتباط موجبة بني �إدارة الذَّات والتفا�ؤل والتوافق مع احلياة
اجلامعية.
و�أجرى �أكرمان ( )Ackerman, 2005درا�سة هدفت �إىل ك�شف
العالقة بني بع�ض املهارات ،منها �إدارة الذَّات ،والقدرة على توجيه
الهدف ،والتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة جامعة بو�سطن ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )433طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة (بو�سطن)
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�ستخدمت الدرا�سة قائمة الوعي
ببع�ض مهارات �إدارة الذَّات ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط
دالة �إح�صائي ًا بني مهارات �إدارة الذَّات وقدرة الطالب على توجيه
�أهدافه وحتمل امل�س�ؤولية.
من خالل مطالعة الدرا�سات ال�سابقة ،فقد تباينت �أهداف

ويف بيان جوانب االتفاق واالختالف بينهما ،فقد اختلفت الدرا�سة
احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف حجم عينتها ،مثل درا�سة ا�شتية
و�شاهني ( )2015بلغت عينتها ( )288طالب ًا وطالبة من طلبة
ال�سنة الأخرية يف جامعة القد�س يف فل�سطني ،ودرا�سة املحت�سب
والعبادلة والعكر ( )2017وتكونت عينة الدرا�سة من ()300
خريج من حمافظة رفح يف فل�سطني� ،أما الدرا�سة احلالية فقد
بلغت عينتها ( )550طالب ًا وطالبة ،من الطلبة املتوقع تخرجهم
من اجلامعة الأردنية ،ودرا�سة �أوموين واو�ساكاينل (& Omoniyi
� ، )Osakinle, 2011إذ تكونت عينة الدرا�سة من (� )167شاب ًا و�شابة
من اخلريجني العاطلني عن العمل يف نيجرييا� ،أما الدرا�سة احلالية
فكانت عينتها من الطلبة املتوقع تخرجهم ولي�س من تخرج ،ودرا�سة
�أبو هدرو�س ( )2017حيث ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )160طالبة
متفوقة� ،أما الدرا�سة احلالية ف�شملت عينتها الذكور والإناث.
كما اختلفت عن الدرا�سات ال�سابقة يف مكان �إجرائها ،حيث
مت �أجرا�ؤها على طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم يف
الأردن� ،أما الدرا�سات ال�سابقة فقد مت �أجرائها على طلبة اجلامعات
خارج الأردن ،مثل :درا�سة هدرو�س ( )2017التي �أجريت على
طالبات كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى يف فل�سطني ،ودرا�سة
ا�شتية و�شاهني ( )2015التي �أجريت على طلبة جامعة القد�س يف
فل�سطني ،ودرا�سة اجلمال وبخيت ( )2008التي �أجريت على طلبة
جامعة املنوفية يف م�رص ،ودرا�سة ار�سوي و �إردو�ست (& Ersoy
 )Erodst, 2008التي �أجريت على طلبة جامعة �أنقرة يف تركيا.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة �أنها الدرا�سة
الوحيدة التي جمعت بني متغريين هما� :إدارة الذَّات وقلق البطالة
على حد علم الباحث داخل الأردن.

الطريقة واالجراءات:

الباحثني املهتمني مبو�ضوع الطلبة اخلريجني وال�شباب اجلامعي منهج الدراسة:

العاطل عن العمل ،واختلفت بذلك نتائج تلك الدرا�سات ،فقد �أكدت
نتائج درا�سة املحت�سب ( )2017ب�أن قلق البطالة ي�ؤثر �سلب ًا على
جودة احلياة للعاطلني عن العمل ،وقد بينت درا�سة ا�شتية و�شاهني
(� )2015أن قلق البطالة ي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار احلالة املزاجية
وان�شغال الفكر وا�ضطراب ال�صحة اجل�سمية وتدهور ملحوظ يف
النظام املعريف والعاطفي.
كما �أظهرت درا�سة �ستيجرو والدمان ورو�ش وكروم (Staiger,

� )Waldmann, Rüsch& Krumm, 2017أن العاطلني عن العمل
يعانون من م�شكالت نف�سية ،ولديهم �إح�سا�س عالٍ بالقلق والإحباط،
وتدين مفهوم الذات ،و�أظهرت درا�سة و�أو�ساكاينل و�أوموين (Omoniyi
� )& Osakinle, 2011أن جتربة البطالة ميكن �أن تت�سبب يف ال�رضر
النف�سي االجتماعي بدرجة كبرية يف حياة �أولئك الذين ال ي�ستطيعون
�إيجاد فر�صة عمل ،و�أن م�شاكل ال�صحة النف�سية لدى العاطلني عن
العمل �أعلى من العاملني ،وكذلك ارتفاع القلق والتوتر عند الأفراد
العاطلني عن العمل مقارنة مع العاملني.

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي �أالرتباطي ،نظراً ملالءمته
ملو�ضوع الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة يف الكليات الإن�سانية
والعلمية وال�صحية املتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريو�س يف
اجلامعة الأردنية للف�صل الدرا�سي الثاين وال�صيفي للعام الدرا�سي
2019 /2018م ،والبالغ عددهم  ) )5365طالًبا وطالبة ،واجلدول
( )1يو�ضح جمتمع الدرا�سة.
الجدول (: )01
توزيع أفراد مجتمع الدراسة

الكلية
الكليات الإن�سانية

ويف عملية املقارنة بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة،
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عدد الطلبة
�إناث

ذكور

2031

666

املجموع
2697

أ .زياد أحمد الليمون
د .عمر مصطفى الشواشرة

أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

أداتا الدراسة:

عدد الطلبة

الكلية

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الأداتان الأتيتان:

املجموع

�إناث

ذكور

الكليات العلمية

1006

514

1520

الكليات ال�صحية

862

286

1148

املجموع

3899

1466

5365

♦ ♦�أوالً :مقيا�س �إدارة الذَّات:

العينة اال�ستطالعية :طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )50طال ًبا وطالبة ،من طلبة اجلامعة
الأردنية ،الذين اختريوا بالطريقة الع�شوائية من خارج عينة الدرا�سة
النهائية� .أما العينة الفعلية :فقد اختريت بالطريقة الع�شوائية
العنقودية ،تبعا للمتغريات الآتية :اجلن�س ،الكلية ،املعدل الرتاكمي،
م�ستوى دخل الأ�رسة وقد اختريت عينة مكونة من ( )550طالب ًا
وطالبة من الطلبة املتوقع تخرجهم على الف�صل الدرا�سي الثاين
وال�صيفي للعام الدرا�سي .2019 /2018
الجدول (: )02
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس ،الكلية ،المعدل التراكمي ،مستوى دخل
األسرة

فئة املتغري

العدد

املتغري

ذكور

145

�إناث

405

�إن�سانية

261

علمية

142

�صحية

147

ممتاز

57

جيد جداً

192

جيد

219

مقبول

82

اقل من1000دينار

377

 1000دينار ف�أكرث

173

اجلن�س

الكلية

التقدير

الدخل

املجموع

طور مقيا�س �إدارة الذَّات من خالل الرجوع للأدب النظري
ّ
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ب�إدارة الذَّات مثل درا�سة�( :أبو
هدرو�س ،2017 ،ال�سيد و�آخرون ،2017 ،الر�شيد ،2015 ،حممود،
 . ),Hood, 2009; Wilson, 2007 2012ومن ثم حتديد �أبعاد
املقيا�س و�صياغة فقرات كل بعد ،وقد تكون املقيا�س ب�صورته
الأولية من ( )35فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد ،هي�( :إدارة الوقت،
�إدارة العالقات االنفعاالت� ،إدارة العالقات االجتماعية ،الثقة
بالنف�س ،الدافعية الذَّاتية) .
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من م�ؤ�رشات ال�صدق لهذا املقيا�س
من خالل:
�1 .1صدق املحتوى :مت الت�أكد من �صدق املحتوى للمقيا�س
بعر�ضه على ( )10من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،وعلم النف�س يف اجلامعات الأردنية
والفل�سطينية؛ لإبداء �آرائهم حول �سالمة ال�صياغة اللغوية ،ومدى
و�ضوح كل فقرة من فقرات املقيا�س ،وانتماء الفقرة للبعد الذي
تندرج حتته ،ومدى منا�سبة الفقرة للبيئة الأردنية ،و�أية مالحظات
�أخرى تتعلق باحلذف �أو التعديل �أو الإ�ضافة ملقيا�س �إدارة الذَّات
ومن ثم مت الأخذ بن�سبة اتفاق ال تقل عن ( )80%من �آراء املحكمني،
وبناء على �آراء املحكمني ع ّدلت �صياغة ( )10فقرات ،وبذلك تكون
ً
املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )35فقرة.
�2 .2صدق البناء الداخلي ملقيا�س �إدارة الذَّات :للتحقق
من دالالت �صدق البناء ملقيا�س �إدارة الذَّات ،فقد طبق على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة بواقع ( )50طالب ًا وطالبة،
ميثلون الكليات العلمية ،والكليات الإن�سانية ،والكليات ال�صحية،
من الطلبة املتوقع تخرجهم من اجلامعة على الف�صل الدرا�سي الثاين
وال�صيفي ،وقد ح�سبت معامالت ارتباط الفقرات مع البعد الذي
تنتمي �إليه ،واجلدول ( )3يبني نتائج ذلك.

550

الجدول (: )03
معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له لمقياس إدارة َّ
الذات

معامل االرتباط
الفقرة بالدرجة الكلية لبعد الفقرة
�إدارة الوقت

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية لبعد
�إدارة االنفعاالت

معامل االرتباط
معامل االرتباط
معامل االرتباط بالدرجة
الفقرة بالدرجة الكلية الفقرة بالدرجة الكلية لبعد
الكلية لبعد �إدارة
الفقرة
الدافعية الذاتية
لبعد الثقة بالنف�س
العالقات االجتماعية

1

**.764

8

**.873

15

**.763

22

**.717

29

**.730

2

**.841

9

**.855

16

**.881

23

**.832

30

**.876

3

**.783

10

**.848

17

**.875

24

**.768

31

**.831
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معامل االرتباط
الفقرة بالدرجة الكلية لبعد الفقرة
�إدارة الوقت

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية لبعد
�إدارة االنفعاالت

معامل االرتباط
معامل االرتباط
معامل االرتباط بالدرجة
الفقرة بالدرجة الكلية الفقرة بالدرجة الكلية لبعد
الكلية لبعد �إدارة
الفقرة
الدافعية الذاتية
لبعد الثقة بالنف�س
العالقات االجتماعية

4

**.833

11

**.887

18

**.805

25

**.849

32

**.816

5

**.851

12

**.846

19

**.915

26

**.797

33

**.789

6

**.761

13

**.825

20

**.862

27

**.838

34

**.890

7

**.808

14

**.873

21

**.797

28

**.798

35

**.824

** دالة عند مستوى 0.01

ويت�ضح من اجلدول (� )3أن هناك ارتباطً ا بني درجة الفقرة،
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه� ،إذ تراوحت معامالت درجة
الفقرة ودرجة بعد �إدارة الوقت ما بني ( ، )0.851 – 0.761وبني
درجة الفقرة ودرجة بعد �إدارة االنفعاالت مابني (- 0.887
 )0.825وبني درجة الفقرة ودرجة بعد �إدارة العالقات االجتماعية
ما بني ( ، )0.763 - 0.915وبني درجة الفقرة ودرجة بعد الثقة
بالنف�س ما بني ( )0.849 - 0.717وبني درجة الفقرة ودرجة بعد
الدافعية الذَّاتية ما بني ( ، )0.890 - 0.730كما ح�سبت معامالت
االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س �إدارة الذَّات
واجلدول ( )4يبني نتائج ذلك.

البعد

معامل الثبات بطريقة
الإعادة

معامل الثبات بطريقة
كرونباخ �ألفا

�إدارة الوقت

**.883

.898

�إدارة االنفعاالت

**.891

.934

�إدارة العالقات االجتماعية

**.899

.929

الجدول (: )04

الثقة بالنف�س

**.808

.900

الدافعية الذاتية

**.900

.912

الكلي

**.950

.961

كما ح�سب معامل الثبات با�ستخدام كرونباخ �ألفا وطريقة �إعادة
االختبار واجلدول ( )5يبني نتائج ذلك.
الجدول )(05
قيم معامالت الثبات باستخدام طريقة اإلعادة ،و كرونباخ ألفا ،لمقياس إدارة َّ
الذات

معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس إدارة َّ
الذات

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

1

**.727

10

**.673

19

**.763

28

**.516

2

**.718

11

**.763

20

**.783

29

**.453

3

**.596

12

**.659

21

**.472

30

**.747

4

**.736

13

**.720

22

**.724

31

**.519

5

**.785

14

**.820

23

**.811

32

**.432

6

**.689

15

**.596

24

**.571

33

**.656

7

**.751

16

**.794

25

**.624

34

**.627

8

**.820

17

**.652

26

**.599

35

**.571

9

**.769

18

**.594

27

**.493

** :دالة إحصائياً عند مستوى ()α≤0.01

يتبني من اجلدول (� )3أن معامالت االرتباط الدالة �إح�صائي ًا
بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت ما بني (0.820
 � ، )0.432أي �أن هنالك ارتباط ًا بني درجة الفقرة والدرجة الكليةللمقيا�س.
3 .3ثبات الأداء ملقيا�س �إدارة الذَّات :مت التحقق من ثبات
املقيا�س من خالل :الثبات بطريقة الإعادة ( ، )Test - Retestوطريقة
كرونباخ �ألفا ( ، )Gronbach Alphaحيث مت تطبيق املقيا�س على
عينة من الطلبة� ،ضمت ( )50طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة،
ومن جمتمعها و�أعيد تطبيق املقيا�س بعد �أ�سبوعني من التطبيق
الأول ،وح�سبت معامالت االرتباط بني الدرجات على التطبيقني،

* :دالة إحصائياً عند مستوى ()α≤0.01

ويت�ضح من اجلدول (� )5أن معامالت الثبات مقبولة ملثل هذا
النوع من الدرا�سات� ،إذ تراوحت الدرجات على طريقة الإعادة لأبعاد
املقيا�س ما بني ( ، )0.900 - 0.808والدرجة الكلية للمقيا�س
( )0.950وتراوحت الدرجات على طريقة كرونباخ �ألفا على �إبعاد
املقيا�س ما بني ( ، )0.934 - 0.898وللمقيا�س ككل (. )0.961
تطبيق مقيا�س �إدارة الذَّات :طبق املقيا�س بالطلب من الطلبة
الإجابة على فقرات املقيا�س بو�ضع �إ�شارة (×) على �أحد اخليارات
اخلم�سة (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً) .
طريقة ت�صحيح مقيا�س �إدارة الذَّات :يتكون املقيا�س ب�صورته
النهائية من ( )35فقرة ،تكون الإجابة عن املقيا�س وفق التدرج
اخلما�سي ،ح�سب منوذج ليكرت اخلما�سي :دائما ( ، )5غالب ًا (، )4
�أحيانا ( )3نادراً (� ، )2أبداً ( ، )1وترتاوح الدرجات الكلية للمقيا�س
ما بني (. )175 - 35
طريقة ت�صحيح مقيا�س �إدارة الذَّات :ف�رست الدرجات ح�سب
املعادلة الآتية- :
املدى= احلد الأعلى – احلد الأدنى /عدد الفئات
املدى = 5-1/3
املدى = 1.33
وميكن تف�سري الدرجات التي يح�صل عليها الطالب على النحو
الآتي:
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أ .زياد أحمد الليمون
د .عمر مصطفى الشواشرة

أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

 )2.33 - 1(Ú Úت�شري �إىل م�ستوى منخف�ض من �إدارة الذَّات.
 )3.67 - 2.34(Ú Úت�شري �إىل م�ستوى متو�سط من �إدارة
الذَّات.
 )5 - 3.68(Ú Úت�شري �إىل م�ستوى مرتفع من �إدارة الذَّات.
♦ ♦ثانيا :مقيا�س قلق البطالة:
طور مقيا�س قلق البطالة من خالل الرجوع للأدب النظري
ّ
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بقلق البطالة ،مثل درا�سة( :املحت�سب
و العبادلة والعكر  ،2017ا�شتية و�شاهني ،2015 ،اجلمال وبخيت
 )Ersoy and Erodst , 2008 ،2008ومن ثم حتديد �أبعاد املقيا�س
و�صياغة فقرات كل بعد ،وقد تكون املقيا�س ب�صورته الأولية من
( )32فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد ،هي( :قلق البطالة املهني ،قلق
البطالة االقت�صادي ،قلق البطالة االجتماعي ،قلق البطالة النف�سي) .
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من م�ؤ�رشات ال�صدق لهذا املقيا�س
من خالل:
�1 .1صدق املحتوى :جرى الت�أكد من �صدق املحتوى للمقيا�س

بعر�ضه على ( )10من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف الإر�شاد النف�سي والرتبوي وعلم النف�س يف اجلامعات الأردنية
والفل�سطينية؛ لإبداء �آرائهم حول �سالمة ال�صياغة اللغوية ،ومدى
و�ضوح كل فقرة من فقرات املقيا�س ،وانتماء الفقرة للبعد الذي
تندرج حتته ،ومدى منا�سبة الفقرة للبيئة الأردنية ،و�أية مالحظات
�أخرى تتعلق باحلذف �أو التعديل �أو الإ�ضافة ملقيا�س قلق البطالة،
وبناء
ومت الأخذ بن�سبة اتفاق ال تقل عن ( )80%من �آراء املحكمني،
ً
على �آراء املحكمني ع ّدلت �صياغة ( )11فقرة ،وحذف فقرتني ،وبذلك
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة.
�2 .2صدق البناء الداخلي ملقيا�س قلق البطالة :للتحقق من
دالالت �صدق البناء ملقيا�س قلق البطالة طبق على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة بواقع ( )50طالب ًا وطالبة ،ميثلون الكليات
العلمية ،والكليات الإن�سانية ،والكليات ال�صحية ،من الطلبة املتوقع
تخرجهم من اجلامعة على الف�صل الدرا�سي الثاين وال�صيفي .وقد
ح�سبت معامالت ارتباط الفقرات مع البعد الذي تنتمي �إليه ،واجلدول
( )6يبني نتائج ذلك.

الجدول (: )06
معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له لمقياس قلق البطالة

الفقرة

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية لبعد
قلق البطالة املهني

الفقرة

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية لبعد
قلق البطالة االقت�صادي

معامل االرتباط
معامل االرتباط
الفقرة بالدرجة الكلية لبعد الفقرة بالدرجة الكلية لبعد
قلق البطالة النف�سي
قلق البطالة االجتماعي

1

**.878

9

**.796

17

**.812

24

**.800

2

**.787

10

**.876

18

**.752

25

**.871

3

**.913

11

**.802

19

**.937

26

**.734

4

**.943

12

**.686

20

**.899

27

**.680

5

**.843

13

**.897

21

**.853

28

**.904

6

**.831

14

**.867

22

**.883

29

**.853

7

**.912

15

**.769

23

**.763

30

**.761

8

**.932

16

**.879

دالة عند مستوى 0.01

ويت�ضح من اجلدول (� )6أن هناك ارتباط ًا بني درجة الفقرة،
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه� ،إذ تراوحت معامالت درجة
الفقرة ودرجة بعد قلق البطالة املهني ما بني ()0.787–0.943
وبني درجة الفقرة ودرجة بعد قلق البطالة االقت�صادي ما بني
( ، )0.686 - 0.897وبني درجة الفقرة ودرجة بعد قلق البطالة
االجتماعي ما بني ( ، )0.752 - 0.937وبني درجة الفقرة ودرجة
بعد قلق البطالة النف�سي ما بني ( )0.680 - 0.904كما مت �إيجاد
معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س قلق
البطالة واجلدول ( )7يبني نتائج ذلك.

3

**.932

13

**.922

23

**.625

4

**.915

14

**.846

24

**.746

5

**.821

15

**.751

25

**.842

6

**.735

16

**.840

26

**.729

7

**.880

17

**.655

27

**.607

الجدول (: )07

8

**.962

18

**.646

28

**.922

9

**.754

19

**.883

39

**.846

10

**.874

20

**.950

30

**.751

معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس قلق البطالة

الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
1

**.815

11

**.780

21

الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
2

**.699

12

**.675

** :دالة إحصائياً عند مستوى ()α≤0.01

**.796
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22

**.827
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يتبني من اجلدول (� )7أن معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ً
(6250.ا متغريات الدراسة:
بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقيا�س وتراوحت ما بني

 � ، )9620.أي �أن هنالك ارتباط ًا بني درجة الفقرة والدرجة الكليةللمقيا�س.
3 .3ثبات الأداء ملقيا�س قلق البطالة :جرى التحقق من
ثبات املقيا�س من خالل :الثبات بطريقة الإعادة ()Test - Retest
 ،وطريقة كرونباخ �ألفا ( ، )Gronbach Alphaحيث طبق املقيا�س
على عينة من الطلبة عددها ( )50طالب ًا وطالبة من خارج عينة
الدرا�سة ومن جمتمعها ،و�أعيد تطبيق املقيا�س بعد �أ�سبوعني من
التطبيق الأول ،وح�سبت معامالت االرتباط بني الدرجات على
التطبيقني ،كما مت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام كرونباخ �ألفا
وطريقة �إعادة االختبار واجلدول ( )8يبني ذلك.
الجدول (: )08
قيم معامالت الثبات باستخدام طريقة اإلعادة ،و كرونباخ ألفا ،لمقياس قلق البطالة

البعد

معامل الثبات بطريقة
الإعادة

معامل الثبات بطريقة
كرونباخ �ألفا

قلق البطالة املهني

**.797

.941

قلق البطالة االقت�صادي

**.822

.904

قلق البطالة االجتماعي

**.880

.920

قلق البطالة النف�سي

**.808

.870

الكلي

**.899

.974

* :دالة إحصائياً عند مستوى ()α≤0.01

ويت�ضح من اجلدول (� )8أن معامالت الثبات مقبولة ملثل هذا
النوع من الدرا�سات� ،إذ تراوحت الدرجات على طريقة الإعادة لأبعاد
املقيا�س ما بني ( ، )0.797 - 0.880والدرجة الكلية للمقيا�س
( ، )0.899وتراوحت الدرجات على طريقة كرونباخ �ألفا على �أبعاد
املقيا�س ما بني ( ، )941.0 - 0.870وللمقيا�س ككل (. )0.974
تطبيق مقيا�س �إدارة قلق البطالة :طبق املقيا�س بالطلب
من الطلبة الإجابة عن فقرات املقيا�س بو�ضع �إ�شارة (×) على �أحد
اخليارات اخلم�سة (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبدا) .
طريقة ت�صحيح مقيا�س قلق البطالة :يتكون املقيا�س
ب�صورته النهائية من ( )30فقرة ،تكون الإجابة عن املقيا�س وفق
التدرج اخلما�سي ح�سب منوذج ليكرت اخلما�سي :موافق ب�شدة (، )5
موافق ( ، )4غري مت�أكد ( ،)3غري موافق ( ،)2غري موافق ب�شدة (، )1
وترتاوح الدرجات الكلية ملقيا�س �إدارة الذَّات ما بني (. )150 - 30
طريقة ت�صحيح مقيا�س قلق البطالة :ف�رست الدرجات ح�سب
املعادلة الآتية:
املدى= احلد الأعلى – احلد الأدنى /عدد الفئات.
املدى = 3 /1 - 5
املدى = 1.33
وميكن تف�سري الدرجات التي يح�صل عليها الطالب على النحو
الآتي:
 )2.33 - 1( Ú Úت�شري �إىل م�ستوى منخف�ض من قلق البطالة.
 )3.67 - 2.34(Ú Úت�شري �إىل م�ستوى متو�سط من قلق
البطالة.
 )5 - 3.68( Ú Úت�شري �إىل م�ستوى مرتفع من قلق البطالة.

املتغري امل�ستقل�( :إدارة الذَّات)  ،املتغري التابع( :قلق البطالة) .

املعاجلات اإلحصائية:
ا�ستخدام ارتباط بري�سون لل�س�ؤال الأول ،وحتليل التباين
لل�س�ؤال الثاين.

إجراءات الدراسة:
�سارت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
 ح�رص جمتمع الدرا�سة من خالل مراجعة مركز احلا�سوب
يف اجلامعة الأردنية� ،إذ بلغ عدد الطلبة يف مرحلة البكالوريو�س،
املتوقع تخرجهم خالل الف�صل الدرا�سي الثاين وال�صيفي للعام
الدرا�سي 2019 /2018م ( )5365طالب ًا وطالبة.
 تطبيق �أدوات الدرا�سة على العينة الع�شوائية العنقودية
التي مت اختيارها من الطلبة املتوقع تخرجهم من جميع الكليات
العلمية والإن�سانية وال�صحية يف اجلامعة الأردنية� ،إذ بلغت ()550
طالب ًا وطالبة.
 جمع وتفريغ اال�ستبانات و�إدخالها على منظومة ()SPSS
 ،وحتليها وا�ستخراج النتائج ومناق�شتها ،وكتابة التو�صيات الالزمة
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
◄◄النتائج التي تتعلق بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:
هل توجد عالقة ارتباط دالة �إح�صائياً بني �أ�ساليب �إدارة
الذَّات وقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
�أبعاد مقيا�س �إدارة الذَّات ،و�أبعاد مقيا�س قلق البطالة واجلدول (. )9
الجدول (: )09
معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد مقياس إدارة الذات وأبعاد مقياس قلق البطالة

�أبعاد قلق
البطالة/
�أبعاد �أدارة
الذات
�إدارة الوقت
�إدارة
االنفعاالت
�إدارة
العالقات
االجتماعية
الثقة
بالنف�س
الدافعية
الذاتية
مقيا�س
�إدارة الذات
ككل

قلق البطالة قلق البطالة قلق البطالة قلق البطالة مقيا�س قلق
البطالة ككل
النف�سي
االقت�صادي االجتماعي
املهني
**- .258

**- .289

**- .282

**- .311

**- .399

**- .375

**- .410

**- .409

**- .110

**- .206

- .040 -

- .074 -

**- .374

**- .382

**- .375

**- .343

**- .348

**- .322

**- .348

**- .341
**- .466

** دالة إحصائياً عند مستوى ()α≤0.01

يالحظ من اجلدول ( )9وجود عالقة ارتباط �سلبية دالة
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أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.01بني �أبعاد مقيا�س �إدارة
الذَّات و�أبعاد مقيا�س قلق البطالة� ،إذ بلغ معامل االرتباط بني
املقيا�سني ككل (  ، )660.4 -وبلغ �أكرب معامل ارتباط بني بعد
�إدارة االنفعاالت وبعد قلق البطالة النف�سي� ،إذ بلغ ( ، )0.409 -
و�أقل معامل ارتباط بني بعد �إدارة العالقات االجتماعية وبعد قلق
البطالة االجتماعي� ،إذ بلغ ( . )0.40 -

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤ 0.05بني �أ�ساليب
�إدارة الذَّات وقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع
تخرجهم تعزى ملتغري (اجلن�س ،الكلية ،املعدل الرتاكمي،
دخل الأ�رسة) ؟ وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق
البطالة تبع ًا ملتغريات اجلن�س والكلية واملعدل والدخل،
واجلدول ( )10يبني ذلك.
الجدول (: )10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب إدارة َّ
الذات ،وقلق البطالة تبعاً لمتغيرات
الجنس والكلية والمعدل والدخل

�أ�ساليب �إدارة الذَّات

قلق
البطالة

املتو�سط احل�سابي

3.5297

3.2561

العدد

145

145

االنحراف املعياري

.54866

.70705

املتو�سط احل�سابي

3.7252

3.3646

العدد

405

405

االنحراف املعياري

.42827

.85034

املتغري

ذكر
اجلن�س
�أنثى

�إن�سانية

الكلية

علمية

�صحية

ممتاز
املعدل
جيد جدا

�أ�ساليب �إدارة الذَّات

قلق
البطالة

املتو�سط احل�سابي

3.6951

3.2878

العدد

219

219

االنحراف املعياري

.38461

.86966

املتو�سط احل�سابي

3.1052

3.7654

العدد

82

82

االنحراف املعياري

.60286

.61756

املتو�سط احل�سابي

3.6631

3.3048

العدد

377

377

االنحراف املعياري

.50753

.88965

املتو�سط احل�سابي

3.6966

3.4040

املتغري

جيد
املعدل

مقبول

اقل
من1000
الدخل
�أكرث من
1000

العدد

173

173

االنحراف املعياري

.37776

.62227

يتبني من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط
احل�سابية ال�ستجابات املفحو�صني على كل مقيا�س من مقيا�سي
�أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق البطالة تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،والكلية،
واملعدل ،والدخل ،وملعرفة داللة تلك الفروق ا�ستخدم حتليل التباين
متعدد املتغريات ( ،)MANOVAواجلدول ( )11يبني نتائج التحليل:
الجدول (: )11
نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات ( )MANOVAلمعرفة داللة الفروق في كل من أساليب
إدارة َّ
الذات ،وقلق البطالة تبعاً لمتغيرات الجنس والكلية والمعدل والدخل

املتو�سط احل�سابي

3.5810

3.5999

الأثر

القيمة

العدد

261

261

قيمة (ف)
املناظرة

م�ستوى الداللة

اجلن�س Hotelling’sTrace

.028

7.009

.001

االنحراف املعياري

.53383

.57523

الكلية Wilks’ Lambda

.706

48.066

.000

املتو�سط احل�سابي

3.5640

3.8638

املعدل Wilks’ Lambda

.835

15.927

.000

العدد

142

142

الدخل Hotelling’s Trace

.015

1.876

.112

االنحراف املعياري

.40683

.42712

املتو�سط احل�سابي

3.9442

2.3576

العدد

147

147

االنحراف املعياري

.25358

.61464

املتو�سط احل�سابي

3.8987

3.1573

العدد

57

57

االنحراف املعياري

.30980

.72207

املتو�سط احل�سابي

3.8251

3.2606

العدد

192

192

االنحراف املعياري

.32825

.79876

يت�ضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق يف كل من �أ�ساليب
�إدارة الذَّات وقلق البطالة تعزى ملتغري الدخل ،حيث كانت قيمة
هوتلنج ( ، )Hotelling’sTrace) = (.0150وقيمة (ف) املناظرة=
( )1.876وم�ستوى داللتها= ( ، )0.1120بينما تبني وجود فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،حيث كانت قيمة هوتلنج ()Hotelling’s Trace
 ، )= (0.028وقيمة (ف) املناظرة = ( )7.009وم�ستوى داللتها=
( ، )0.0010كما تبني وجود فروق تعزى للكلية ،حيث كانت قيمة
ويلك�س ( ، )Wilks Lambda) = (.7060وقيمة (ف) املناظرة=
( ، )48.066وم�ستوى داللتها= ( ،)0.000وتبني كذلك وجود
فروق تعزى للمعدل ،حيث كانت قيمة ويلك�س ()Wilks’ Lambda
 ،)= (15.927وقيمة (ف) املناظرة= ( ،)15.927وم�ستوى
داللتها= ( ،)0.000وملعرفة يف �أي من املتغريات الثالث تعود
تلك الفروق ،ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي ()Three Way ANOVA
عدمي التفاعل ،واجلدول ( )12يبني ذلك.
153

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

الجدول (: )12
تحليل التباين الثنائي ( )Three Way ANOVAلداللة الفروق في كل أساليب إدارة َّ
الذات وقلق البطالة تبعاً لمتغيرات الجنس والكلية والمعدل

م�صدر التباين
اجلن�س

الكلية

املعدل

اخلط�أ

الكلي امل�صحح

املتغري

جمموع املربعات

درجة احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة

�إدارة الذَّات

190.615

1

190.615

1.559

.212

قلق البطالة

2153.516

1

2153.516

10.284

.001

�إدارة الذَّات

5939.461

2

2969.731

24.282

.000

قلق البطالة

39527.806

2

19763.903

94.377

.000

�إدارة الذَّات

11447.218

3

3815.739

31.199

.000

قلق البطالة

4092.755

3

1364.252

6.515

.000

�إدارة الذَّات

62007.709

507

122.303

قلق البطالة

106172.912

507

209.414

�إدارة الذَّات

148770.771

549

قلق البطالة

305428.438

549

يتبني من اجلدول ( )12عدم وجود فروق يف �إدارة الذَّات تعزى للجن�س حيث بلغت قيمة (ف) = ( ، )1.559ووجود فروق يف قلق
البطالة تعزى ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغت قيمة (ف) = ( ، )10.284ومن خالل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول ( )10يالحظ �أن الفروق تعود
ل�صالح الإناث ،ويالحظ وجود فروق يف كل من �أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق البطالة تعزى ملتغري الكلية حيث كانت قيم (ف) = (،24.282
 )94.377على التوايل ،وكذلك يالحظ وجود فروق يف كل من �أ�ساليب �إدارة الذَّات وقلق البطالة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي� ،إذ كانت
قيم (ف) = ( )6.515 ،31.199على التوايل ،وملعرفة اجتاه الفروق ا�ستخدم اختبار (�شافيه) للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )13يبني نلك.
الجدول (: )13
نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في كل من أساليب إدارة َّ
الذات وقلق البطالة تبعاً لمتغيري الكلية والمعدل التراكمي

املتغري

�إدارة الذَّات

الكلية  (�ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

الداللة

الكلية  (�س)

علمية

.0170

.03911

.910

�صحية

*- .3633

.03868

.000

�صحية

*- .3802

.04414

.000

علمية

*- .2640

.05652

.000

�صحية

*1.2423

.05589

.000

علمية

�صحية

*1.5063

.06377

.000

املعدل (�س)

املعدل (�ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

الداللة

ممتاز

جيد جداً
جيد
مقبول

جيد جداً

�إن�سانية
علمية

قلق البطالة

�إدارة الذَّات

قلق البطالة

�إن�سانية

.0736

.05658

.639

*.2036

.05577

.004

*.7935

.06468

.000

جيد
مقبول

*.1300

.03708

.007

*.7199

.04948

.000

جيد

مقبول

*.5899

.04856

.000

ممتاز

جيد جداً
جيد
مقبول

- .1033

.08175

.660

- .1305

.08059

.454

*- .6081

.09347

.000

جيد جداً

جيد
مقبول

- .0272

.05358

.968

*- .5049

.07150

.000

جيد

مقبول

.0272

.05358

.968
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أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

يت�ضح من اجلدول ( )13ما يلي- :
 �أن الفروق يف �إدارة الذَّات بني طلبة الكليات الإن�سانية
والعلمية من جهة وطلبة الكليات ال�صحية من جهة �أخرى ل�صالح
طلبة الكليات ال�صحية� ،أي �أن طلبة الكليات ال�صحية �أكرث �إدارة
لذاتهم مقارنة بطلبة الكليات العلمية والإن�سانية.
 �أن الفروق يف قلق البطالة كانت بني طلبة الكليات العلمية
وال�صحية من جهة وطلبة الكليات الإن�سانية من جهة �أخرى ل�صالح
طلبة الكليات الإن�سانية� ،أي �أن طلبة الكليات الإن�سانية �أكرث قلق ًا من
طلبة الكليات ال�صحية والعلمية ،وكانت الفروق يف قلق البطالة بني
طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات ال�صحية ل�صالح طلبة الكليات
العلمية� ،أي �أن طلبة العلمية �أكرث قلق ًا من طلبة الكليات ال�صحية.
 �أن الفروق يف �إدارة الذَّات بني ذوي التقدير (ممتاز) من
جهة وذوي التقديرات (جيد جداً ،جيد ،مقبول) من جهة �أخرى

ل�صالح ذوي التقدير (ممتاز) � ،أي �أن الطلبة ذوي التقدير (ممتاز)
�أكرث �إدارة لذاتهم مقارنة بطلبة ذوي التقدير (جيد جداً ،جيد ،مقبول)
وكذلك الفروق يف �إدارة الذات بني ذوي التقدير (جيد جدا) من جهة
وذوي التقدير (جيد ،ومقبول) من جهة �أخرى ل�صالح ذوي التقدير
(جيد جدا) ً� ،أي �أن الطلبة ذوي التقدير (جيد جدا) �أكرث �إدارة لذاتهم
من الطلبة ذوي التقدير (جيد ،ومقبول)  ،و�أي�ض ًا بني ذوي التقدير
(جيد) وذوي التقدير (مقبول) ل�صالح ذوي التقدير (جيد) � ،أي �أن
الطلبة ذوي تقدير (جيد) �أكرث �إدارة لذاتهم من الطلبة ذوي التقدير
(مقبول) .
 �أن الفروق يف قلق البطالة بني ذوي التقدير (مقبول) من
جهة وبني بقية التقديرات الأخرى (ممتاز ،جيد جدا ،جيد) كانت
ل�صالح ذوي التقدير (مقبول) �أي �أن الطلبة ذوي التقدير (مقبول) هم
�أكرث قلق ًا من بقية الطلبة ذوي التقديرات (ممتاز ،جيد جدا ،جيد) .

الجدول (: )14
نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات ( )MANOVAلمعرفة داللة الفروق في أبعاد أساليب إدارة َّ
الذات ،وأبعاد قلق البطالة ،تبعاً لمتغيرات الجنس والكلية والمعدل والدخل

املتغري

اجلن�س

املعدل

البعد

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

�إدارة الوقت

13.127

1

13.127

1.239

.266

�إدارة االنفعاالت

21.187

1

21.187

1.114

.292

�إدارة العالقات االجتماعية

2.994

1

2.994

.280

.597

الثقة بالنف�س

15.706

1

15.706

1.738

.188

الدافعية الذاتية

11.091

1

11.091

.993

.320

قلق البطالة املهني

577.234

1

577.234

26.194

.000

قلق البطالة االقت�صادي

17.731

1

17.731

.755

.385

قلق البطالة االجتماعي

160.891

1

160.891

9.073

.003

قلق البطالة النف�سي

323.311

1

323.311

20.817

.000

�إدارة الوقت

1515.686

3

505.229

47.680

.000

�إدارة االنفعاالت

493.381

3

164.460

8.646

.000

�إدارة العالقات االجتماعية

95.233

3

31.744

2.968

.032

الثقة بالنف�س

450.309

3

150.103

16.607

.000

الدافعية الذاتية

577.781

3

192.594

17.242

.000

قلق البطالة املهني

162.437

3

54.146

2.457

.062

قلق البطالة االقت�صادي

598.765

3

199.588

8.495

.000

قلق البطالة االجتماعي

209.718

3

69.906

3.942

.008

قلق البطالة النف�سي

286.003

3

95.334

6.138

.000
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املتغري

الكلية

الدخل

البعد

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

�إدارة الوقت

243.077

2

121.538

11.470

.000

�إدارة االنفعاالت

515.362

2

257.681

13.547

.000

�إدارة العالقات االجتماعية

26.259

2

13.129

1.228

.294

الثقة بالنف�س

555.709

2

277.855

30.742

.000

الدافعية الذاتية

238.777

2

119.388

10.688

.000

قلق البطالة املهني

5860.905

2

2930.453

132.980

.000

قلق البطالة االقت�صادي

2695.013

2

1347.507

57.355

.000

قلق البطالة االجتماعي

2276.176

2

1138.088

64.178

.000

قلق البطالة النف�سي

1006.213

2

503.106

32.394

.000

�إدارة الوقت

52.620

2

26.310

2.483

.085

�إدارة االنفعاالت

42.960

2

21.480

1.129

.324

�إدارة العالقات االجتماعية

6.053

2

3.027

.283

.754

الثقة بالنف�س

26.395

2

13.198

1.460

.233

الدافعية الذاتية

54.355

2

27.177

2.433

.089

قلق البطالة املهني

97.478

2

48.739

2.212

.111

قلق البطالة االقت�صادي

56.825

2

28.412

1.209

.299

قلق البطالة االجتماعي

179.203

2

89.602

5.053

.007

قلق البطالة النف�سي

48.567

2

24.284

1.564

.210

يت�ضح من اجلدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات تعزى للجن�س ،وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات تعزى للمعدل ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات
تعزى للكلية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات تعزى للدخل.
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد قلق البطالة تعزى ملتغري الدخل ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ُبعد قلق
البطالة املهني و ُبعد قلق البطالة االجتماعي و ُبعد قلق البطالة النف�سي تعزى للجن�س ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ُبعد قلق البطالة
االقت�صادي و ُبعد قلق البطالة النف�سي تعزى للمعدل ،وملعرفة اجتاه الفروق ا�ستخدم اختبار (�شافيه) للمقارنات البعدية ،واجلدول ()15
يبني ذلك.
الجدول ()15
نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في أبعاد كل من أساليب إدارة الذات وقلق البطالة تبعاً لمتغير المعدل التراكمي والكلية

البعد

املعدل�( /س)

املعدل�( /ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

ممتاز

جيد جدا

.5036

.49101

.789

جيد

*2.1709

.48403

.000

مقبول

*8.4803

.56136

.000

املعدل�( /س)

املعدل�( /ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

جيد جدا

جيد

*1.6673

.32183

.000

مقبول

*7.9768

.42943

.000

مقبول

*6.3094

.42143

.000

�إدارة الوقت

البعد

جيد
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البعد

�إدارة االنفعاالت

�إدارة العالقات االجتماعية

الثقة بالنف�س

الدافعية الذاتية

قلق البطالة املهني

قلق البطالة االقت�صادي

املعدل�( /س)

املعدل�( /ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

ممتاز

جيد جدا

- .4734 -

.65785

.915

جيد

.8015

.64850

.676

مقبول

*4.7356

.75210

.000

جيد

*1.2749

.43118

.034

مقبول

*5.2090

.57535

.000

جيد

مقبول

3.9341

.56464

.000

ممتاز

جيد جدا

- .8306 -

.49328

.419

جيد

- .8784 -

.48627

.354

مقبول

1.1819

.56395

.224

جيد

- .0478 -

.32332

.999

مقبول

*2.0124

.43142

.000

جيد

مقبول

*2.0603

.42338

.000

ممتاز

جيد جدا

.9260

.45348

.245

جيد

*1.6801

.44703

.003

مقبول

*6.0533

.51845

.000

جيد

.7541

.29723

.094

مقبول

*5.1273

.39661

.000

جيد

مقبول

*4.3731

.38922

.000

ممتاز

جيد جدا

*2.4504

.50413

.000

جيد

*3.3533

.49697

.000

مقبول

*7.3222

.57636

.000

جيد

.9029

.33043

.060

مقبول

*4.8718

.44091

.000

جيد

مقبول

*3.9689

.43270

.000

ممتاز

جيد جدا

*- 3.0033

.70809

.001

جيد

*- 1.9733

.69802

.047

مقبول

*- 6.0028

.80954

.000

جيد

1.0300

.46411

.179

مقبول

*- 2.9995

.61929

.000

جيد

مقبول

*- 4.0295

.60775

.000

ممتاز

جيد جدا

- 1.3136 -

.73112

.359

جيد

*- 2.5299

.72073

.007

مقبول

*- 7.1866

.83588

.000

جيد

- 1.2163 -

.47921

.093

مقبول

*- 5.8730

.63944

.000

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا
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املعدل�( /س)

املعدل�( /ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

البعد

جيد

مقبول

*- 4.6566

.62753

.000

ممتاز

جيد جدا

- .6280 -

.63520

.807

جيد

- .4881 -

.62617

.895

مقبول

*- 3.4561

.72621

.000

جيد

.1399

.41634

.990

مقبول

*- 2.8281

.55554

.000

جيد

مقبول

*- 2.9680

.54519

.000

ممتاز

جيد جدا

*1.8465

.59445

.023

جيد

1.0759

.58600

.339

مقبول

- 1.5986 -

.67962

.138

جيد

- .7705 -

.38963

.272

مقبول

*- 3.4451

.51990

.000

جيد

مقبول

*- 2.6746

.51022

.000

البعد

الكلية (�س)

الكلية (�ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

�إدارة الوقت

�إن�سانية

علميه

.0876

.33944

.967

�صحية

*- 3.1998

.33568

.000

علميه

�صحية

*- 3.2874

.38302

.000

�إن�سانية

علميه

*1.4344

.45478

.007

�صحية

*- 3.5115

.44974

.000

علميه

�صحية

*- 4.9459

.51317

.000

�إن�سانية

علميه

*- 2.1520

.34101

.000

�صحية

*- 1.4284

.33723

.000

علميه

�صحية

.7236

.38479

.172

�إن�سانية

علميه

- .1489 -

.31350

.893

�صحية

*- 2.9955

.31003

.000

علميه

�صحية

*- 2.8466

.35375

.000

�إن�سانية

علميه

*1.3729

.34851

.000

�صحية

*- 1.5790

.34465

.000

علميه

�صحية

*- 2.9519

.39326

.000

�إن�سانية

علميه

*- 2.7284

.48951

.000

�صحية

*12.4426

.48409

.000

علميه

�صحية

*15.1711

.55236

.000

�إن�سانية

علميه

.2862

.50544

.852

�صحية

*9.9190

.49984

.000

�صحية

*9.6328

.57033

.000

قلق البطالة االجتماعي

جيد جدا

قلق البطالة النف�سي

جيد جدا

�إدارة االنفعاالت

�إدارة العالقات االجتماعية

الثقة بالنف�س

الدافعية الذاتية

قلق البطالة املهني

قلق البطالة االقت�صادي
علميه
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البعد

املعدل�( /س)

املعدل�( /ص)

متو�سط الفرق

اخلط�أ املعياري

م�ستوى الداللة

�إن�سانية

علميه

*- 3.4453

.43912

.000

�صحية

*8.6410

.43426

.000

علميه

�صحية

*12.0863

.49550

.000

�إن�سانية

علميه

*- 2.0318

.41095

.000

�صحية

*6.2656

.40640

.000

�صحية

*8.2974

.46371

.000

قلق البطالة االجتماعي

قلق البطالة النف�سي
علميه

يت�ضح من اجلدول (� )15أن الفروق يف بعد �إدارة الوقت وبعد
الثقة بالنف�س وبعد الدافعية الذاتية تبعا ملتغري املعدل كانت ل�صالح
ذوي التقدير (ممتاز)  ،و�أن الفروق يف بعد �إدارة االنفعاالت تبعا
ملتغري املعدل كانت ل�صالح ذوي التقدير (جيد جدا)  ،و�أن الفروق
يف بعد �إدارة العالقات االجتماعية تبعا ملتغري املعدل كانت ل�صالح
ذوي التقدير (جيد)  ،و�أن الفروق يف جميع �أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات
تبعا ملتغري الكلية ،كانت ل�صالح الكليات ال�صحية ،و�أن الفروق يف
ُبعد قلق البطالة االقت�صادي ،وبعد قلق البطالة النف�سي تبعا ملتغري
املعدل ل�صالح ذوي التقدير (مقبول)  ،و�أن الفروق يف بعد قلق
البطالة املهني ،و ُبعد قلق البطالة االجتماعي ،و ُبعد البطالة النف�سي
تبعا ملتغري الكلية ،كانت ل�صالح الكليات العلمية ،و�أن الفروق يف
ُبعد قلق البطالة االقت�صادي كانت ل�صالح الكليات الإن�سانية.
يت�ضح من جدول (� )16أن متو�سط الو�سط احل�سابي يف ُبعد قلق
البطالة املهني للذكور والإناث على التوايل ()26.803 ،24.062

� ،أن متو�سط الو�سط احل�سابي يف بعد قلق البطالة االجتماعي للذكور
والإناث على التوايل (� ، )21.7587 ،22.729أن متو�سط الو�سط
احل�سابي يف قلق البطالة النف�سي للذكور والإناث على التوايل
(. )25.054 ،23.945
الجدول (: )16
أوساط الحسابية ألبعاد قلق البطالة تبعا لمتغير الجنس

الو�سط احل�سابي

البعد

للذكور

للإناث

قلق البطالة املهني

24.062

26.803

قلق البطالة االجتماعي

21.7587

22.729

قلق البطالة النف�سي

23.945

25.054

الجدول (: )17
نتائج تحليل التباين ( )MANOVAلمعرفة دالئل الفروق في أبعاد قلق البطالة تبعا لمتغير الجنس

البعد

م�صدر التباين

قلق البطالة املهني
قلق البطالة
االجتماعي
قلق البطالة النف�سي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة

بني املجموعات

801.841

1

801.841

داخل املجموعات

34366.639

548

62.713

بني املجموعات

100.416

1

100.416

داخل املجموعات

24260.675

548

44.271

بني املجموعات

131.435

1

131.435

داخل املجموعات

16198.364

548

29.559

يت�ضح من اجلدول ( )17وجود فروق يف ُبعد �إدارة قلق
البطالة املهني تعزى للجن�س حيث بلغت قيمة (ف) = ()12.786
ومن خالل البطالة النف�سي تعزى للجن�س حيث بلغت قيمة (ف) =
( )4.447ومن خالل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول ( )16يالحظ
�أن الفروق تعود ل�صالح الإناث.

مناقشة النتائج:
♦ ♦مناق�شة النتائج التي تتعلق بال�س�ؤال الأول ،الذي ين�ص
على :هل توجد عالقة ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات
وقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم؟
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12.786

2.268

4.447

.000

.133

.035

�أ�شارت النتائج �إىل �أن العالقة �سلبية بني �أ�ساليب �إدارة الذَّات
وقلق البطالة؛ وقد يعزى ذلك �إىل قدرة الفرد على توجيه م�شاعره
و�أفكاره و�إمكاناته نحو الأهداف التي ي�صبو �إىل حتقيقها ،فالذَّات
متثل ما ميلكه الفرد من م�شاعر و�أفكار و�إمكانات وقدرات ،ي�ستطيع
ا�ستغاللها يف حتقيق الأهداف والآمال والطموحات وجتاوز العقبات
وال�صعوبات يف احلياة اليومية واجلامعية ،مما ي�ساعد على فهم
ال�شخ�ص لذاته ،و تطوير القدرة
لديه على �إدارة ذاته ب�شكل فاعل يعمق فهمه لها وي�ؤ ّدي �إىل
حتفيز الدافعية الذَّاتية ،والتي ت�سهم يف تقليل م�ستوى القلق لديه.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة هود وفالون وكريد (Hood,
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 ، )Fallon,& Creed, 2009التي ك�شفت عن وجود عالقة مهارات
�إدارة الذَّات بالتوافق املهني ،ومع درا�سة كل من رابي وبيهرا
( ، )Raab, Frese & Beehr , 2007التي �أ�شارت �إىل ت�أثري �إدارة الذَّات
يف التكيف والتطور والتخطيط املهني.
وكلما قلت قدرة الفرد على �ضبط وتوجيه م�شاعره و�أفكاره
وطاقاته و�إمكاناته املتوافرة لديه� ،أدى ذلك �إىل �صعوبة يف �إدارة
ذاته من �أجل حتقيق الأهداف التي ي�ضعها؛ مما ي�ؤدي �إىل رفع
م�ستوى القلق لديه ب�سبب عجزه عن حتقيق �أهدافه والتعامل مع
ال�صعوبات والعقبات التي قد تواجهه يف احلياة اليومية بحيث ي�ؤثر
يف خف�ض التوقعات الإيجابية ،وبالتايل ينتج عن ذلك ا�ضطراب،
وقلق ،وخوف ،وتوتر من القادم وي�صبح العقل اجلمعي لل�شخ�ص،
ي�سيطر عليه مفهوم اخلوف والقلق وعدم القدرة على الرتكيز يف
حيث ال�سياق االجتماعي
تنظيم �ش�ؤون حياته اليومية واجلامعيةُ ،
املحيط به و�إح�صائيات �أعداد اخلريجني العاطلني عن العمل يف
املجتمع ،و�أعداد اخلريجني الذين هم على �أبواب التخرج يف خمتلف
اجلامعات واملعاهد والكليات يف الأردن.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �ستيجرووالدمان ورو�ش وكروم
( )Staiger, Waldmann, Rüsch& Krumm, 2017التي �أ�شارت �إىل
�أن العاطلني عن العمل يعانون من م�شكالت نف�سية ،ولديهم �إح�سا�س
عالٍ بالقلق والإحباط ،وتدين مفهوم الذات ،ولديهم عزلة اجتماعية،
ولكنه �إذا ما نظر �إىل داخله وعظم جهده وقدراته و�إمكاناته املتاحة
واملتوافرة لديه ،واقتدى بنماذج جمتمعية من اخلريجني ،حققت
خربات ناجحة وق�ص�ص جناح يف املجتمع ،مل ت�ست�سلم لعامل
البطالة ،بل �شقت طريقها وا�ستثمرت ما لديها من قدرات ومواهب
و�إمكانات متاحة؛ من �أجل حتقيق الأهداف والآمال والطموحات
بخطوات مملوءة بالثقة والقدرة على �إدارة الذَّات ،ومل يرهن نف�سه
للمحيط وال�سياقات املجتمعية التي قد ت�شكل عامل �إحباط ،ونظر
�إىل اجلانب اململوء من الك�أ�س وعزز ثقته بنف�سه ،ومبا ميتلك من
قدرات و�إمكانات ومهارات التوا�صل والإقناع والثبات والإقدام
وعدم الإحجام؛ �سي�ستطيع �أن يحقق �أهدافه وميتلك مهارة يف �إدارة
ذاته ت�ساعده يف خف�ض م�ستوى القلق لديه.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ا�شتية و�شاهني ( ، )2015التي
�أظهرت وجود عالقة عك�سية بني قلق البطالة وفعالية الذَّات ،وتتفق
�أي�ضا مع درا�سة كل من اجلمال وبخيت ( ، )2008التي �أ�شارت �إىل
وجود عالقة �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني قلق البطالة وفاعلية
الذَّات ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة وال�سن (، )Wilson, 2007
التي �أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني �إدارة الذَّات والتفا�ؤل
والتوافق مع احلياة اجلامعية.
وت�شري النتائج �إىل �أن �أكرب معامل ارتباط بني �أبعاد
املقيا�سني كان بني بعد �إدارة االنفعاالت وبعد قلق البطالة النف�سي،
�إذ بلغ ( ، )0.409 -وقد يعزى ذلك �إىل قدرة الفرد على ال�سيطرة
والتحكم مب�شاعره وردات فعله اجتاه املواقف احلياتية اليومية
التي يواجهها وتعامل معها بحكمة وعقالنية يف �ضوء قدراته
و�إمكاناته ،ب�شكل ي�ساعده على تخفيف م�ستوى القلق النف�سي من
القادم ،فيما يتعلق ب�إيجاد فر�صة عمل بعد التخرج �أو االن�ضمام
�إىل قافلة العاطلني عن العمل؛ لأنه ي�ستطيع مبا ميتلك من مهارات
�إدارة الذات ،وقدرات �أن يتعامل مع الواقع اجلديد بعد التخرج من

اجلامعة ،و�أقل معامل ارتباط بني بعد �إدارة العالقات االجتماعية
وبعد قلق البطالة االجتماعي� ،إذ بلغ ( ، )0.40 -وقد يعزى ذلك �إىل
عدم قدرة الفرد على �إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين
يف بيئته املحيطة ،فلي�س لديه �شبكة اجتماعية ت�ساعده وتقدم له
الدعم النف�سي واملعنوي؛ مما ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى القلق والتوتر
لديه عند مواجهة ال�صعاب والعقبات ،ومنها ما قد يواجهه من عدم
القدرة يف احل�صول على فر�صة عمل بعد التخرج.
♦ ♦مناق�شة النتائج التي تتعلق بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص 
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤ 0.05مبا يخ�ص (�أ�ساليب �إدارة الذَّات ،وقلق البطالة)  ،لدى
طلبة اجلامعة الأردنية املتوقع تخرجهم ،تعزى ملتغري (اجلن�س،
الكلية ،املعدل الرتاكمي ،دخل الأ�رسة) ؟
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف كل من �أ�ساليب �إدارة
الذَّات وقلق البطالة ككل وك�أبعاد تعزى ملتغري الدخل ،وقد يعزى
ذلك �إىل �أن غالبية الطلبة هم من الطبقة املتو�سطة يف املجتمع،
وغالبيتهم تدر�س على ح�ساب املنح و�صندوق الطالب واملكارم
املختلفة؛ مما ي�سهم يف خف�ض القلق والتوتر لدى الطلبة .كما �أن
�أ�ساليب �إدارة الذَّات هي مهارات متنوعة تتمثل يف قدرة الطالب على
تنظيم وقته وثقته بنف�سه وتنظيم عالقاته االجتماعية والتحفيز
والدافعية الذَّاتية ،وهي مهارات ميكن �أن يكت�سبها الطالب �إذا كان
لديه رغبة ودافعية ذاتية يف حتقيق الذَّات والطموح يف الدرا�سة
واحلياة ،حيث ال ي�شكل م�ستوى الدخل عائ ًقا �أمام اكت�ساب هذه
املهارات ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة املحت�سب و العبادلة
والعكر ( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف قلق البطالة تعزى
لدخل العائلة.
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف �إدارة الذَّات ككل
وك�أبعاد تعزى ملتغري اجلن�س ،ويعزى ذلك �إىل �أن حتقيق الذَّات
وال�سعي نحو التميز والإبداع والتفوق والنجاح ال يقت�رص على جن�س
دون الآخر ،فكال اجلن�سني يكافح ويحاول �أن يحقق ذاته؛ لي�شق
طريقه يف احلياة وخا�صة بعد التخرج ،فال�شهادة اجلامعية هي
طريق يتزود من خالله الطالب باملعرفة ومهارات احلياة املختلفة؛
لي�صنع لنف�سه مكانة يف املجتمع ت�ساعده على حتقيق النمو النف�سي
واالجتماعي ،وبالتايل حتقيق ال�صحة النف�سية ،وهذا ي�شمل كال
اجلن�سني ذكوراً و�إناثاً.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة رابي وبيهرا (Raab, Frese
 ، )and Beehr, 2007التي �أظهرت عدم وجود فروق بني الذكور
والإناث يف �إدارة الذَّات ،ودرا�سة ال�سيد ويا�سني و�أمام ( )2015التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث على
مقيا�س �إدارة الذَّات ،بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة حممود
( )2012التي �أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف �إدارة الذَّات بني
الذكور والإناث ل�صالح الذكور.
كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف قلق البطالة ككل
وك�أبعاد يف بعد قلق البطالة املهني وبعد قلق البطالة االجتماعي
و ُبعد قلق البطالة النف�سي؛ تعزى للجن�س ل�صالح الإناث ،ويعزى
ذلك �إىل خوف الأنثى من عدم توافر فر�ص عمل بعد التخرج ،تتفق
مع طبيعة تخ�ص�صها وم�ؤهالتها ،وعدم القدرة على ح�صولها على
فر�ص التدريب والت�أهيل املنا�سب خلو�ض �سوق العمل ،فت�ضطر للعمل
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أساليب إدارة ال َّذات وعالقتها بقلق البطالة لدى طلبة اجلامعة األردنية املتوقع تخرجهم

يف جمال غري تخ�ص�صها ،وقد يتم ا�ستغاللها من قبل �أرباب العمل؛
متدن مقارنة مع الفر�ص التي تكون
مما ي�ضطرها للقبول ب�أجر
ٍ
متاحة للذكور ب�شكل �أكرث وتتنا�سب مع طبيعة الذكور الف�سيولوجية
�أكرث من الإناث ،بحيث ي�شكل عامل �ضغط على عدد الفر�ص املتاحة
للإناث يف �سوق العمل� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن ن�سبة الإناث اللواتي هن
على �أبواب التخرج مرتفعة مما ي�شكل عامل �إحباط لدى الإناث؛ لأن
التناف�س على فر�ص العمل �سيكون كبرياً ب�سبب كرثة �أعداد اخلريجات
مقارنة مع اخلريجني الذكور ،وهذا يولد لدى الإناث �شعوراً بالقلق
والتوتر واخلوف من عدم احل�صول على الوظيفة �أو العمل بعد التخرج
واالنتظار يف طابور العاطلني عن العمل؛ وهذا ي�ؤدي �إىل اخلوف من
عدم القدرة على حتقيق �إ�شباع احلاجات النف�سية ،والنمو النف�سي
واالجتماعي والتي ت�ساعد يف حتقيق ال�صحة النف�سية.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الطالفحه والفقراء ()2019
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجات الطلبة
على مقيا�س قلق البطالة تعزى للنوع االجتماعي ول�صالح الإناث،
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة ا�شتية و�شاهني ( )2015التي
�أظهرت عدم وجود فروق دالة يف متو�سطات قلق البطالة تعزى �إىل
متغريات اجلن�س ،ودرا�سة كل من اجلمال وبخيت ( )2008التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة يف متو�سطات قلق البطالة تعزى
�إىل اجلن�س.
وكذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف �أ�ساليب �إدارة
الذَّات ككل ل�صالح التقدير (ممتاز) ويف �أبعاد �إدارة الوقت و الثقة
بالنف�س و الدافعية الذاتية كانت ل�صالح ذوي التقدير (ممتاز)  ،و
يف بعد �إدارة االنفعاالت ل�صالح ذوي التقدير (جيد جدا)  ،يف بعد
�إدارة العالقات االجتماعية ل�صالح ذوي التقدير (جيد)  ،ف�إن ذلك
يعزى �إىل �أن الطلبة ذوي املعدالت املرتفعة �أكرث قدرة على �إدارة
الذَّات ،وتنظيم و�إدارة الوقت وا�ستغالله و�ضبط العالقات االجتماعية
وعدم التو�سع فيها؛ ب�سبب �ضغط الوقت واجلدول اليومي املخ�ص�ص
للدرا�سة ،وامتالك الدافعية الذَّاتية والتحفيز من �أجل التفوق والنجاح
يف الدرا�سة اجلامعية ،فاحل�صول على معدل مرتفع يتطلب �إدارة
ذاتية فاعلة.
وقد ي�سهم املعدل املرتفع يف احتمالية احل�صول على العمل
ب�شكل �أ�رسع من �أ�صحاب املعدالت الأقل ،فاملعدل الرتاكمي بعد
التخرج يعد �أحد العوامل التي ت�ؤخذ بعني االعتبار عند التقدم
للح�صول على الوظيفة �أو العمل خا�صة يف القطاع احلكومي� ،أو يف
احل�صول على البعثات وغريها من الفر�ص بعد التخرج ،وقد تعزى
الفروق يف بعد �إدارة االنفعاالت ل�صالح الطلبة ذوي التقدير (جيد
جدا) �إىل قدرتهم على �ضبط امل�شاعر وردات الفعل اجتاه املواقف
املختلفة يف احلياة اليومية لأنهم ي�سعون �إىل حتقيق �أهدافهم يف
�ضوء قدراتهم ولي�س لديهم �ضغط نف�سي يف مناف�سة الآخرين ولديهم
نوع من التوازن يف التعامل مع الواقع يف احلياة ومتطلباتها.
وقد تعزى الفروق يف بعد �إدارة العالقات االجتماعية ل�صالح
الطلبة ذوي التقدير (جيد) �إىل قدرتهم واهتمامهم بالآخرين
وب�إقامة العالقات االجتماعية والنجاح فيها لإظهار التفوق فيها
مقابل التفوق العلمي لدى الطلبة الآخرين.
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة �أكرمان ()Ackerman, 2005
التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني مهارات
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�إدارة الذَّات وقدرة الطالب على توجيه �أهدافه وحتمل امل�س�ؤولية.
وكذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف قلق البطالة ككل
ويف بعدي قلق البطالة االقت�صادي و قلق البطالة النف�سي ل�صالح
الطلبة ذوي التقدير (مقبول)  .ف�إن ذلك يعزى �إىل �أن الطلبة ذوي
التقدير (مقبول) �أكرث قلق ًا من الطلبة ذوي التقديرات الآخرى؛ ب�سبب
قلة فر�ص العمل املتاحة لذوي التقدي (مقبول) وال�شعور لديهم بعدم
اجلدوى من الدرا�سة اجلامعية ،و�صعوبة املناف�سة يف احل�صول على
فر�ص العمل مقارنة مع ذوي التقديرات العالية ،وذلك لأن التقدير
يف ال�شهادة اجلامعية له دور يف عملية التوظيف ،حيث ي�ؤخذ يف
احل�سبان عندما يتم التعني �أو توظيف اخلريجني يف امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة و احلكومية ،واخل�شية من البقاء عالة على الأ�رسة ،وتوقع
الأ�سو�أ بعد التخرج من اجلامعة ،والقلق من عدم تكاف�ؤ الفر�ص
يف احل�صول على عمل ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة املحت�سب
و العبادلة والعكر ( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف قلق
البطالة تبع ًا ملتغري تقدير التخرج من اجلامعة ،وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة ا�شتية و�شاهني ( )2015التي �أظهرت عدم وجود
فروق دالة يف متو�سطات قلق البطالة تعزى �إىل التقدير الأكادميي.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الفروق يف �إدارة الذَّات ككل ويف جميع
�أبعاد �أ�ساليب �إدارة الذات بني طلبة الكليات الإن�سانية والعلمية من
جهة وطلبة الكليات ال�صحية من جهة �أخرى ،كانت ل�صالح طلبة
الكليات ال�صحية ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن طلبة الكليات ال�صحية
�أكرث �إدارة لذاتهم ،حيث تتوافر لديهم القدرة على تنظيم الوقت
و�ضبط االنفعاالت ،فيتكون لديهم ثقة بالنف�س وقدرة على جتاوز
العقبات وال�صعاب يف احلياة اليومية واجلامعية و�إدارة العالقات
االجتماعية بفاعلية ودافعية ذاتية حمفزة تدفعهم نحو بذل املزيد
من اجلهود لتحقيق النجاح والتفوق والتميز.
كما �أن طبيعة التخ�ص�صات ال�صحية تتميز بال�صعوبة وحتتاج
�إىل بذل مزيد من اجلهد والدرا�سة حتى ي�ستطيع الطالب �أن يعرب
املرحلة اجلامعية بنجاح ،كما �أن تخ�ص�صات الكليات ال�صحية حتفز
الطلبة على التناف�س من �أجل �إثبات الذَّات ،وهذا يدفع الطالب يف
الكليات ال�صحية �إىل �أن يكون �أكرث فاعلية يف امتالك مهارات �إدارة
الذَّات ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة �أبو هدرو�س ( )2017التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارات �إدارة
الذات بني الطالبات املتفوقات يف التخ�ص�صات العلمية والأدبية
ل�صالح الأخرية.
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن طلبة الكليات ال�صحية �أقل قلقاً،
ويليهم العلمية ثم الإن�سانية ،و�أن الفروق يف �أبعاد قلق البطالة
املهني و قلق البطالة االجتماعي و البطالة النف�سي ل�صالح الكليات
العلمية ،ويف بعد قلق البطالة االقت�صادي ل�صالح الكليات الإن�سانية.
�أما كون طلبة الكليات ال�صحية �أقل قلقاً ،ف�إن ذلك يعزى �إىل م�ستوى
مرتفع من تقدير الذَّات لدى طلبة الكليات ال�صحية ب�سبب مكانة
تخ�ص�صات الكليات ال�صحية يف املجتمع حيث يحظى خريجوها
باالحرتام والتقدير من قبل �أفراد املجتمع ب�شكل عام.
كما �أن طبيعة عمل طلبة اخلريجني من الكليات ال�صحية بعد
التخرج يت�ضمن العمل يف مهن مثل املهن الطبية التي لها مكانة
يف املجتمع؛ ب�سب الدخل املرتفع الذي يح�صل عليه العامل يف هذه
املهن ،ونظرة �أفراد املجتمع الإيجابية �إىل �أ�صحاب هذه املهن بنوع
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من االحرتام والتقدير والقبول ،كما يحظى خريجو هذه الكليات التوصيات:

بتوافر فر�ص عمل يف �سوق العمل املحلي واخلارجي مقارنة مع
خريجي الكليات العلمية والإن�سانية.
�أما الكليات العلمية فهي �أكرث قلق ًا من الكليات ال�صحية ،و�أقل
من الإن�سانية ،حيث يحظى خريجوها بالإ�سناد املجتمعي والقبول
وارتفاع م�ستوى حتقيق الذَّات لدى طلبتها ،وكثري من التخ�ص�صات
يف الكليات العلمية وخا�صة تخ�ص�صات الذكور لها فر�ص عمل
متاحة يف �سوق العمل املحلي واخلارجي �أكرث من الفر�ص املتاحة
لطلبة الكليات الإن�سانية التي تعاين الركود والإ�شباع يف كثري من
تخ�ص�صاتها بالن�سبة للإناث وبع�ض تخ�ص�صات الذكور؛ مما ي�سهم
يف خف�ض م�ستوى م�شاعر اخلوف والقلق لدى طلبة الكليات العلمية،
وقد تعزى الفروق يف �أبعاد قلق البطلة املهني ،وقلق البطالة
االقت�صادي ،وقلق البطالة النف�سي ،ل�صالح الكليات العلمية �إىل
ارتفاع ن�سبة عدد الإناث مقارنة بالذكور يف هذه الكليات.
ويف ظل قلة الفر�ص املتاحة للعمل بعد التخرج وخا�صة
للإناث يف بع�ض التخ�ص�صات العلمية ب�سبب كرثة اخلريجات يف
هذه التخ�ص�صات ،تخ�شى الكثري من الطالبات �أن تواجهه �صعوبة
يف احل�صول على فر�صة عمل بعد التخرج ،و�أن ت�ضطر للعمل يف
جمال غري تخ�ص�صها ،ومن االن�ضمام �إىل قائمة العاطلني عن العمل،
وعدم القدرة على مناف�سة الآخرين يف احل�صول على فر�صة عمل،
وعدم تكاف�ؤ الفر�ص جلميع اخلريجني ،والقلق من ظاهرة الوا�سطة
واملح�سوبية يف التوظيف.
وقد يعزى ارتفاع م�ستوى القلق لدى طلبة الكليات الإن�سانية
ككل ،ويف بعد القلق االقت�صادي� ،إىل كرثة �أعداد اخلريجني من هذه
الكليات ومن هم على �أبواب التخرج يف هذه الكليات مقارنة مع
خريجي الكليات ال�صحية والعلمية ،حيث ي�شكل خريجو الكليات
الإن�سانية احلجم الأكرب من ر�صيد طلبات التوظيف يف ديوان
اخلدمة املدنية ،كما تعاين كثري من تخ�ص�صات الكليات الإن�سانية
من الإ�شباع والركود وخا�صة تخ�ص�صات الإناث ،وبالتايل هناك
�ضغط على فر�ص العمل املتاحة لطلبة الكليات الإن�سانية ،مما يزيد
من ال�شعور باخلوف والقلق والتوتر لدى الطلبة الذين هم على �أبواب
التخرج ،من حدوث م�شكالت اقت�صادية لهم بعد التخرج ،نتيجة قلة
فر�ص العمل وتكد�س اخلريجني ،وزيادة الأ�سعار ومتطلبات احلياة
اليومية ،والقلق من اال�ضطرار �إىل العمل براتب حمدود بعد التخرج ال
يلبي متطلبات احلياة اليومية.

تختلف هذه النتيجة مع درا�سة �إ�شتية و�شاهني ()2015
التي �أظهرت �أن الفروق يف جمال القلق العام كانت ل�صالح طلبة
التخ�ص�صات الطبية والتمري�ضية ،مقارنة بطلبة الكليات الأخرى،
بينما تختلف مع درا�سة كل من اجلمال وبخيت ( )2008التي
�أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
الطالب املنتمني للق�سم العلمي والطالب املنتمني للق�سم الأدبي على
مقيا�س قلق البطالة ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة الطالفحه
والفقراء ( )2019التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
درجات الطلبة على مقيا�س قلق البطالة تعزى للكلية ول�صالح
الكليات العلمية.

من خالل ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية قدمت
التو�صيات الآتية:
1 .1التو�سع يف تقدمي املنح والبعثات والقرو�ض واملكارم
املختلفة للطلبة يف اجلامعة ،وتنبي برامج ت�شغيل الطلبة يف املرافق
اجلامعية خالل �سنوات الدرا�سة.
�2 .2إ�ضافة مادة درا�سية �إجبارية يف خطط جميع التخ�ص�صات
ال�صحية والعلمية والإن�سانية ،حول تعليم مهارات �إدارة الذات
ومهارات احلياة.
�3 .3إيالء الطالبات يف اجلامعة العناية واالهتمام خالل
�سنوات الدرا�سة اجلامعية من خالل عقد دورات تدريبية مهنية
ت�ساعدهن على دخول �سوق العمل بعد التخرج ،وتقدمي ور�شات
وبرامج وحما�رضات �إر�شادية؛ ت�سهم يف التخفيف من م�ستوى القلق
واخلوف من البطالة بعد التخرج.
4 .4عقد دورات وبرامج مهنية بالتعاون مع اجلهات املخت�صة
يف القطاع العام واخلا�ص ،للطلبة ذوي التقدير املتدين يف اجلامعة،
مل�ساعدتهم على دخول �سوق العمل بعد التخرج من اجلامعة ،و
التخفيف من م�ستوى القلق واخلوف لديهم من البطالة بعد التخرج.
5 .5توجيه الطلبة عند دخولهم اجلامعة �إىل االلتحاق بالكليات
والتخ�ص�صات التي يطلبها ويحتاجها �سوق العمل.
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