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وعالقته بالمشكالت النفسية الدعم االجتماعي  إلى التعرف عمىهدفت الدراسة الحالية      

في محافظة عجمون في المممكة األردنية  المتعطل عن العملاألردني واالجتماعية لدى الشباب 

م(، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداتين لمدراسة 2020/2021الهاشمية لمعام الدراسي )

النفسية واالجتماعية ( فقرة، ومقياس المشكالت 21وهما: مقياس الدعم االجتماعي مكون من )

 ( فقرة.38مكون من )

في  من الشباب المتعطمين عن العملشاب وشابة ( 200وتكونت عينة الدراسة من )     

 المنهج(، وكان منهج الدراسة 111(، وعدد اإلناث )89، فقد بمغ عدد الذكور )محافظة عجمون

 .لدراسةمته لطبيعة ائ، وذلك لمالياالرتباطالتحميمي و  الوصفي

 العمل عن المتعطمين الشباب لدى المقدم االجتماعي الدعم مستوىأن وقد أظهرت النتائج      

قدم من قبل احتل مصدر الدعم االجتماعي الم وقد، متوسطكان  األردن في عجمون محافظة في

وجميعها بمستوى متوسط، كما أظهرت  ثم األصدقاء ومن ثم المجتمع،، األسرة الرتبة األولى



أن مستوى المشكالت النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها الشباب المتعطمين عن العمل النتائج 

 في محافظة عجمون في األردن مرتفعًا.

استجابات أفراد عينة الدراسة  مستوىعدم وجود فروق ظاهرية واضحة في وأظهرت النتائج      

وباختالف  ،ختالف الجنسالمشكالت النفسية واالجتماعية باو عمى مقياس الدعم االجتماعي 

الدعم كل من إحصائيًا بين  هباطيه دالارت وجود عالقةأظهرت النتائج و المؤهالت العممية، 

االجتماعي والمشكالت النفسية واالجتماعية لدى الشباب المتعطمين عن العمل في محافظة 

بين كل مصدر من مصادر الدعم  إحصائياً ه دال ارتباطيه عالقةاألردن ووجود عجمون في 

 االجتماعي )األصدقاء، األسرة، المجتمع( والمشكالت النفسية. 

عمى زيادة الدعم االجتماعي المقدم لممتعطمين عن العمل وذلك العمل  عمى كما أوصت الدراسة

 من خالل التوعية والتثقيف بأهمية دور األسرة واألصدقاء والمجتمع ككل.

الدعم االجتماعي، المشكالت النفسية واالجتماعية، الشباب األردني، الكممات المفتاحية: 

 المتعطل عن العمل.
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     The present study aimed to identify social support and its relationship 

to psychological and social problems among unemployed Jordanian youth 

in Ajloun Governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan for the 

academic year (2020/2021 AD), and to achieve the goal of objects, two 

tools were used for the study: The Social Support Scale consisting of (21)  

items, and the Psychological and Social Problems Scale, consisting of 

(38). 

      The sample of the study consisted of (200) unemployed youth in 

Ajloun governorate. The number of males reached (89), and the number 

of females was (111). The study’s met mod was the descriptive, 

analytical and correlative. 

      The results showed that the level of social support provided to 

unemployed youth in Ajloun Governorate in Jordan was moderate, as the 



source of social support provided by the family occupied the first rank, 

then friends and then the community, all of which were at a mode at 

level, as the results showed. The level also psychological and social 

problems faced by unemployed youth in Ajloun Governorate in Jordan 

was high. 

      The results showed no significant differences in the level of responses 

of the study sample individuals on the scale of social support, 

psychological and social problems with dueto sex, and gahdr 

qualifications. 

The study also included some recommendations, most notably: Work to 

increase the social support provided to the unemployed, through 

awareness and education of the importance of the role of family, friends 

and society as a whole. And the presence of a statistically significant 

correlation between social support and psychological and social problems 

of unemployed youth in Ajloun Governorate in Jordan, and the existence 

of a statistically significant correlation between each source of social 

support (friends, family, community) and psychological problems. 
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