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قلق المستقبل المهني وعالقته باليقظة العقلية وفاعلية الذات األكاديمية ومستوى التحصيل
لدى طالب البرامج النوعية والعادية بكلية التربية
د .رضا عبدالرازق جبر جبر*
المستخلص

هدف البحث الحالي إلى تعرف عالقة قلق المستقبل المهنيي كليل يل الةقاية العقلةية وفاعلةية اليتا
األكاديمةة و ستوى التحصةل الدراسي لدى طالب البرا ج النوعةة والعادية كللةة التركةة ،وتلونت عةنة
البحث ل ( )311طالبًا ل طالب الفرقة الراكعة علميي كيالبرا ج النوعةية والعاديية ت(صيو (كةوليو ي،
وكةمةاء ،ورياضةا ) ،نهم ( 127طالبيً ا كيالبرا ج النوعةية 184 ،طالبيً ا كيالبرا ج العاديية) ،طبقيت عليةهم
أدوا البحث ( قةاس قلق المستقبل المهني ،و قةاس الةقاة العقلةة ،و قةاس فاعلةية اليتا األكاديمةية) ،يل
إعداد الباحثة ،وكان ل أهم نتائج البحث أن طالب البيرا ج العاديية يعيانون يل قليق المسيتقبل المهنيي
كأكعاده أكثر ل طالب البرا ج النوعةة ،وال تو د فروق في قلق المستقبل المهني تعزى إلى النوع ،كما
أن طالب البرا ج النوعةة يتفوقون على طالب البرا ج العادية في الةقاة العقلةة ،وال تو د فيروق كيةل
طالب البرنا جةل في فاعلةة التا األكاديمةة ،وتو د عالقة سالبة كةل قلق المسيتقبل المهنيي وكيل يل
الةقاة العقلةية وفاعلةية اليتا األكاديمةية ،وتو يد فيروق كيةل رتفعيي و ن(ف يي سيتوى التحصيةل
الدراسي في قلق المستقبل المهني لصالح ن(ف ي التحصةل الدراسي لدى طالب البرا ج النوعةة ،وال
تو د فروق كةل رتفعي و ن(ف ي ستوى التحصةل الدراسي في قليق المسيتقبل المهنيي ليدى طيالب
البرا ج العادية ،كما يسهم قلق المستقبل المهني والةقاة العقلةية كنسيبة كبةيري فيي التنبيع كفاعلةية اليتا
األكاديمةة لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة ل الت(صصا العلمةة.
الكلماات المفتاحياة  :قليق المسيتقبل المهنييي– الةقاية العقلةية -فاعلةية الييتا األكاديمةية -طيالب البييرا ج
النوعةة -طالب البرا ج العادية.
مقدمة
تُعد المرحلة الجا عةة ل أهم المراحل التعلةمةة فيي حةياي اللاليو ،وهيي رحلية ت(تليً تما ً يا عيل
نايرا لميا يتعير لي
راحل التعلةم قبل الجا عي ،و ل خاللها تتشلل الش(صةة في (تليً الجوانيون
ً
اللالو يل واقيً و شي ال وضيموط تنوعية تيعحر فيي حةاتي  ،وخصائصي النفسيةة ،واال تماعةية
واألكاديمةة ،وخاصة طالو الفرقة الراكعة ،التي هو على أعتاب الت(رج.
ويعد القلق ل المشلال النفسةة المهمة التي توا اللالب كصيفة عا ية وطيالب الجا عيا كصيفة
خاصةن وذلك للون طالب الجا عة يوا هون العديد ل ال موط ،التي تعدي كهم إليى حياال يل القليق،
التي قد يصةبهم نتةجة ت(وفهم ل المستقبل المجهول.
ويزداد القلق لدى طالب الجا عة لةس فقط كسبو ال(وف ل الفشل فيي جيال الدراسية ،كيل يتجياو
ذلك إلى ال(وف ل عدم إ لانةة الحصول على هنة كعد الت(رجن وهو ا يسمى كقلق المستقبل المهنين إذ
*مدرس علم النفس التربوي  -كلية التربية -جامعة المنصورة
البريد االلكترونيredabd@mans.edu.eg :
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إن عدم إ لانةة الحصول على هنة تشعر أغلو اللالب  -وكاألخو طالب الفرقية الراكعية  -كيالقلق يل
شبح البلالة السائدي في المجتمع ،والتي تعحر كصوري سلبةة علةهم (الشافعي ،والجبوري.)2010 ،
ويُعد قرار اللالو المرتبط كتحديد ستقبل المهني ل أهم القرارا وأكثرها خلوري في حةات ن حةث
إن المهنة ل أهم المحددا لملانة الفرد اال تماعةة ،وكالتالي فإن تفلةر الليالب ،وخاصية ميل هيم فيي
رحلة الت(رج ،في هته األ ور يزيد ل قلقهم على لانتهم في المستقبل.
ويتصدر المستقبل المهنى ،و ا يتعلق ك ل واقيً ،و يا يترتيو علةي يل قيرارا صيةرية أهيم
أسباب قلق المستقبل لدى الشباب ،وخاصة طالب الجا عا  .وهتا ا أكده (ةمر ()2013ن إذ أشيار إليى
أن طالب الجا عة يعانون ل قلق المستقبل ،وخاصة فةما يتعلق كمستقبلهم المهني ،حةث تبدو علةهم العديد
وكثةيرا
ل التأحةرا السلبةة ،والتي تشمل :التشاؤم ،وظهور عال ا الحزن والشك والتردد ،وعدم الثقة،
ً
عرضيا للعديييد ييل
ييا يييعدي ذلييك إلييى االصييلدام كيياقخريل ،وقييد يصييبح طالييو الجا عيية كهييته الحاليية
ً
االضلراكا النفسةةن كالشعور كالوحدي ،وعدم الرضا عل الحةاي ،وعيدم الشيعور كياأل ل النفسيي ،وعيدم
القدري على وا هة المستقبل ،وال(وف ل التمةرا المتوقع حدوحها في المستقبل.
ويملل إر اع ارتفاع ستوى قلق المستقبل المهني لدى الليالب إليى تزاييد أعيداد ال(يريجةل ،وقلية
فرص العمل المتاحة ،واإلقبال المتزايد على التعلةم الجا عى ،ع عدم الت(لةط الجةد لحا ة سوق العميل،
كاإلضييافة إلييى عييدم الء يية المهييل المو ييودي فييى سييوق العمييل ييع الت(صصييا الدراسييةة لل(ييريجةل
(المحا ةد ،والسفاسفة.)138 ،2007 ،
األ ر التى عل كثةر ل اللالب يعةشون أ ة اغتراب حقةقى نحو تحديد ستقبلهمن ميا أدى إليى
شعورهم كال جر ،وعدم تاكعة الدراسة الجا عةة ،وفقدان القدري عليى تحقةيق اليتا  ،وخ يوع اليبع
اقخر لاللتحاق كالت(صصا غةر المرغوكةن ما عل الشباب يوا هون العديد ل القةود األكاديمةة ،التى
تعةق تفاعالتهم ،وأفلارهم ،وسلوكةاتهم ،وتحر هم ل تحقةق طموحاتهم ورغبياتهم فيي العميل ،وتحسيةل
صوري المستقبل(المجةدل ،والر ة ى ،وكاظم .)100 ،2012،
و ل العوا ل المعحري في قلق المستقبل المهني وعي اللالو ،ودر ة انتباه  ،وقدرت على التحلم في
إصدار أحلا وردود أفعال  ،وهو ا يعبر عل الةقاة العقلةة لدى اللالو ،حةث ييرى سيةجال ( Segal,
) 2011, 58أن الةقاة هي هاري يمتللها مةع البشر كالفعل ،فللما تم مارستها أكثر أصيبح اسيت(دا ها
أسهل ،وهي توحر كشلل باشر على القلق ،فالوعي واالنتباه يعديان إليى خفي الم(ياوف ،والقيدري عليى
ات(اذ القرار.
وتساعد الةقاة العقلةة على تركةز االنتباه ،وتنمةة الوعي ،والفهم العمةق لردود الفعل ،والمرونة فيي
ال(ةيارا  ،واالهتمييام كعواقييو األفعييال ،والييتعلم ييل التجييارب ،وخفي القلييق ،واالكتعيياد عييل التجييارب
واألحداث المستقبلةة المزعجة والمعلمة ،وكةفةة التعا ل عها ).(Segal, 2011, 68
فقد أظهر العديد ل الدراسا أن الةقاة العقلةة تساعد عليى ت(فةيً التيوتر ،و نعي فيي المسيتقبل
) ، (Felton, Coates, & Chambers , 2015, 1وكيتلك تعميل عليى ييادي اليوعى والتركةير ليدى
اللالب ،وتسياعد عليى خفي قلقهيم ) ، (Miners, 2008; Hiltz, 2016كميا أنهيا تسيهم فيي تعزييز
النجاح األكاديمي والوعي التاتي لدى طالب الجا عة التيل يعانون ل شلال أكاديمةة (McCloskey,
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) ، 2015, 225وتسهم أي ً ا فيي خفي قليق الليالب ،وتنمةية هياراتهم التلةفةية ،وتفلةيرهم اإليجياكي
)(Gutierrez, Krachman, Scherer, West & Gabrieli, 2019
و ل ناحةة أخرى يعحر قلق المستقبل المهني في حةاي اللالو ،وسلوك  ،وش(صةت كشلل سلبين ميا
ً
سيتقبال ،و يل أكير تليك التيأحةرا السيلبةة :عيدم
يعدي إلى فشل  ،وعجزه عل تحقةق أهداف وطموحات
القدري على الت(لةط للمواقً الحةاتةة الم(تلفة ،واالعتماد عليى اقخيريل ،واالتجياه السيلبي نحيو العميل،
وعدم الرضا عل الحةاي ،وتدني تقدير التا  ،وارتفاع ستوى القلق ،والشعور كالعجز ،وان(فا الثقة في
ستويا المشاركة ،وان(فا الدافعةة لإلنجا  ،وتيدني سيتوى
النفس ،وعدم التوافق المهني ،وان(فا
اللموح ،واالفتقار إلى الفاعلةة التاتةة (الجمال ،وك(ةت 6 ،2008 ،ن والمع ني ،ونعةم .)17۵ ،2013 ،
حةث تُعد فاعلةة التا األكاديمةة أ ًرا ه ًما في النجاح األكياديمي ،فاللاليو اليتي لديي فاعلةية ذاتةية
أكاديمةة رتفعة لدي تعة في التعلم ،وارتةاح في تقديم اال تحانا والوا با األكاديمةة .أ ا اللالو التي
ل دي فاعلةة التا األكاديمةة ن(ف ة يلون لديي فشيل أكياديمي وعيدم رغبية فيي الدراسيةن ميا يعير
ً
رتبليا كقيدري اللاليو عليى إتميام
تمةيرا
نجاح األكاديمي للفشيل ،كميا تُعيد الفاعلةية التاتةية األكاديمةية
ً
المهما األكاديمةة كنجاح وسعة إليى تحقةيق أهدافي & (Elias & Macdonald , 2007 ; Edman
)Brazil, 2009
قادرا على تحقةق أهداف و وا هة شاعره السلبةة ،كالقلق حول المسيتقبل ،فإني
وحتى يلون اللالو ً
ينبمي أن يتصً كلفاءي ذاتةة ،تدفع وتحفزه لإلنجا  ،ويمثل فهيوم فاعلةية اليتا المدركية أهمةية كبةيري
لدى علماء النفس ،والتركةة ،واال تماع ،وغةرهم ،على اعتبار أن العمل على عل األفراد ييرون أنفسيهم
أنهم قادرون وكصوري إيجاكةة وكلفاءي دركة عالةةن ما يسهم في اكتشاف إ لاناتهم وطاقاتهم للعمل على
استثمارها ،وتقود فاعلةة التا المدركة المرتفعة إلى زيد ل الفاعلةية فيي التعا يل يع اللثةير يل هيام
الحةاي ال ةو ةةن حةث تسهم في تعديل السلوك ،وتساعد اللالو على التملو على يا يوا هي يل صياعو
و تاعو ،وتو ة سلوك  ،حم ضبل  ،والت(لةط المناسو ل (يعقوب.)2012 ،
ويجو على المعلمةل وأع اء هةئة التدريس أن يلون لديهم أفلار و عرفة كفاعلةة التا األكاديمةيةن
وذلك ألنها تعحر على انيد اج الليالب داخيل حجيري الدراسية ،وتسياعد عليى فهيم االخيتالف فيي سيلوك
اللالب ،وإنجا هم الدراسي ،التي ركما ير يع الخيتالف الليالب فيي فاعلةية اليتا األكاديمةية ،كميا أن
اللالب يلونون أكثر اهتما ً ا ونشا ً
طا كالمهما الدراسةة التيي يعتقيدون أن ليديهم اللفياءي التاتةية الال ية
ألدائها ).(Bong, 2004, 55
وتعحر فاعلةة التا على أفلار الفرد وسلوكةات  ،فيالفرد اليتي لديي فاعلةية ذاتةية عالةية ي يع أهيدافا ً
عالةة المستوى ،وي(تار ها ا ً صعبة ،ويقل لدي ال(وف والقلق في أحناء األداء ،كما يتصً كالثقة كالنفس،
والمثاكري ،واإلصرار على كلوغ الهدف .ويعد اإلحساس كالفاعلةة التاتةة حددًا ه ًما لنجاح الفيرد أو فشيل
في (تلً المهام التي يقوم كها (حسةو.)125 ،2001 ،
وهتا يعكد أن اللالو التي لدي شعور كاإلحباط وال(وف ل البلالة ،واتجاه سلبي نحيو ت(صصي
و هنت  ،ركما يعحر ذلك سلبةًاعلى فاعلةة التا األكاديمةة لدي  ،التي تتمثل في حقت في النجياح ،و ثاكرتي ،
وقدرت على وا هة الصعاب األكاديمةة ،وت(لةل وإدارت للوقت ،وتوافق الدراسي ،وقدرتي عليى أداء
المهام األكاديمةة ،واكتساك لل(برا البديلة ،وكالتالي قد يلون هناك تأحةر سلبي على تحصةل الدراسي.
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فالتحصةل الدراسي يتأحر كالعديد ل العوا ل ،التي يمليل أن يليون يل كةنهيا خوفي يل عيدم إيجياد
فرصة عمل كعد الت(رج ،واتجاهات السلبة نحو هنت وت(صص  ،وكتلك شعوره كاإلحباط ل األوضياع
التي يعةشها ،والتي يملل أن تعحر سلبةًا على تحصةل الدراسي.
ضا في نتائج الدراسا الساكقة ال(اصة كيالفروق كيةل الجنسيةل فيي قليق المسيتقبل
كما أن هناك تعار ً
المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةة.
أ ا فةما يتعلق كالفروق كةل البرا ج النوعةة والعادية في تمةرا البحيث ،فيال يو يد -فيي حيدودعلم
الباحثة -دراسا تناولت هته الفروق.
اإلحساس بالمشكلة ومبرراتها:
تحدد اإلحساس بمشكلة البحث ومبرراتها فيما يلي:
 .1نبعت شللة البحث الحالي ل خالل عميل الباحثية كالتيدريس لليالب وطالبيا البيرا ج العاديية
فلثةرا ا كان اللالب يشعرون كالقلق وال(وف كشأن ستقبلهم المهني ،و اذا سةفعلون
والنوعةة،
ً
كعد الت(رج؟ ،كما أن طالب البرا ج النوعةة – كصفة خاصة  -أصبح شأنهم كمةرهم ل خريجيى
الشعو األخرى في البرا ج العادية يت(وفون ل البلالة ،وقلة فرص العمل ،وعدم و ود وظائً
تناسبهم.
 .2كاالطالع على نتائج الدراسا الساكقة تبةل و ود قلق المستقبل لدى طالب الجا عة كصفة عا ة،
وقلق المستقبل المهني كصفة خاصةن ما يسيبو لهيم ضيمو ً
طا نفسيةةن وحالية يل القليق والتيوتر
وان(فا األداء األكاديمي ،ثل :دراسة كل ل (المحا ةيد ،و السفاسيفة2007،ن والصيرايري ،و
الحجايا 2008،ن و ندوه200۹ ،ن والشافعي ،والجبيوري ،2010 ،و (ةمير2013،ن واللاليو،
3013ن وعلاهللا2016 ،ن وغنايم ،)2018 ،ودراسة ( ا.)Hammad, 2016
 .3تعار نتيائج الدراسيا ال(اصية كيالفروق كيةل الجنسيةل فيي تمةيرا البحيث (قليق المسيتقبل
المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةة ،والتحصةل الدراسي).
 .4ندري الدراسا الساكقة حول البرا ج النوعةة كالللةا الم(تلفة ،وخاصة كلةة التركةةن ركما للون
هته البرا ج ذا عهد ديد كللةا التركةة.
مشكلة البحث
يوا طالب الجا عة قل ًقا حول سيتقبلهم ،وخاصية الليالب المتوقيع ت(ير هم ،فهيم أكثير عانياي ً
وقلقيان
لمييوا هتهم سييتقبل جهييولن خاصيية ييا يتعلييق كالمسييتقبل المهنييي ،و ييا يالحاي ال(ييريج ييل تزايييد أعييداد
ال(ريجةل ،وعيدم و يود تعةةنيا  ،وصيعوكة األوضياع االقتصيادية ،وتفشيي ظياهري الواسيلة والمحسيوكةة،
وكاألخو طالب كلةة التركةة ،والتيل يوا هون صعوكا في التعةةل نتةجية إللمياء التللةيً ،وتيدني سيتوى
الدخل ،وكتلك الملانة اال تماعةة ل(ريجيي كلةية التركةيةن حةيث أصيبح خريجيو الللةيا األخيرى يهيددون
خريجي كلةة التركةةن ألنهم يحصلون على الدكلوم العام في التركةة ،ويصبحون ثلهم ثل خريجي الللةة ،رغيم
أن خريجي الللةا األخرى لديهم فرص عمل كثةري غةر التدريس ،أ ا خريجيو كلةية التركةية ليةس أ يا هم إال
هنة التدريس.
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وهتا ا عل طالب كلةة التركةة أكثر قل ًقا على ستقبلهم المهني .األ ر التي يزيد ل شيعورهم كاإلحبياط،
وال(وف ل البلالة ،ويزيد اتجاههم السلبي نحو ت(صصهم و هنيتهم ،واليتي ركميا يتيأحر كعيدم قيدري الليالب
على التصرف كوعي ،وعدم قدرتهم على إصدار األحليام ،وردود األفعيال التيي تمثيل الةقاية العقلةيةن ميا قيد
ان(فاضيا فيي فاعلةية اليتا األكاديمةية ،التيي تتمثيل فيي :حقيتهم فيي النجياح ،و ثياكرتهم،
يجعل لدى الليالب
ً
و وا هتهم للصعوكا األكاديمةة ،وت(لةلهم وإدارتهم للوقت ،وتوافقهم األكاديمي ،وقدرتهم عليى أداء المهيام
األكاديمةة ،واكتساكهم لل(برا البديلةن وكالتالي يملل أن يعحر سلبةًا على ستوى تحصةلهم الدراسي.
لتلك اء البحث الحالي لتقصي العالقة كيةل قليق المسيتقبل المهنيي وكيل يل :الةقاية العقلةية ،وفاعلةية
الييتا األكاديمةيية ،و سييتوى التحصييةل الدراسييي ،وكشييلل خيياص لللييالب الجييا عةةل الييتيل هييم علييى أكييواب
الت(رج ،والتيل هم أكثر ا يوا هيون قليق المسيتقبل المهنيي ،ويمكا تلخايص مشاكلة البحاث فاي األلا لة
اآلتية:
 -1هل ي(تلً كل ل (قلق المستقبل المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةة) كياختالف النيوع
(ذكر /أنثى) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة ؟
 -2هل ي(تلً كل ل (قلق المستقبل المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةية) كياختالف نيوع
البرنا ج (نوعي /عادي) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة ؟
 -3هل يو د أحر لتفاعل (النوع ،والبرنا ج) على تمةرا البحث (قلق المستقبل المهني ،والةقاة العقلةة،
وفاعلةة التا األكاديمةة) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة ؟
 -4هل ي(تلً قلق المستقبل المهني كاختالف ستوى التحصةل ( رتفيع ،و ين(ف
الراكعة كللةة التركةة ؟

) ليدى طيالب الفرقية

 -5ا العالقة كةل قلق المستقبل المهني وكل يل الةقاية العقلةية وفاعلةية اليتا األكاديمةية ليدى طيالب
الفرقة الراكعة كللةة التركةة ؟
 -6هل يملل التنبع كفاعلةة التا األكاديمةة يل خيالل قليق المسيتقبل المهنيي والةقاية العقلةية و سيتوى
التحصةل لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة ؟
أهداف البحث:
تتحدد أهداف البحث فةما يأتي:
 .1التعرف على اختالف كل ل (قلق المستقبل المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةية اليتا األكاديمةية)
كاختالف نوع اللالو (ذكر ،انثى) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة .
 .2التعرف على اختالف كل ل (قلق المستقبل المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةية اليتا األكاديمةية)
كاختالف نوع البرنا ج (نوعي،عادي) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة.
 .3تحديد أحر تفاعل (النوع ،البرنا ج) على كل ل (قلق المستقبل المهني ،والةقاية العقلةية ،وفاعلةية
التا األكاديمةة) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة.
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 .4اللشً عيل طبةعية العالقية كيةل قليق المسيتقبل المهنيي وكيل يل الةقاية العقلةية وفاعلةية اليتا
األكاديمةة لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة .
 .5التعرف على دى اختالف قلق المستقبل المهني كاختالف ستوى التحصيةل ( رتفيع ،ين(ف
لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة.

)

 .6التنبع كفاعلةة التا األكاديمةة ل خالل قلق المستقبل المهني والةقاة العقلةية ليدى طيالب الفرقية
الراكعة كللةة التركةة.
أهمية البحث:
تتحدد أهمةة البحث الحالي فةما يأتي:
 -1تناول فئة طالب الفرقة الراكعة ،التيل هم عليى أعتياب الت(يرجن لمعرفية يدى تيأحرهم كقليق
المستقبل المهني ،وتأحةره على حةاتهم األكاديمةة ،والعملةة.
 -2تناول فئة طالب البرا ج النوعةةن حةث تعد البرا ج النوعةة حديثة العهيد كللةية التركةية ،وليم
تلق هته الفئة االهتمام اللافي في البحوث التركوية.
 -3تو ة القائمةل على العملةة التعلةمةة لالهتمام كتنمةية اليوعي ،والقيدري عليى إصيدار األحليام
وردور األفعال ل خالل كرا ج إعداد اللالب المعلمةلن ما يسهم في خفي قليق المسيتقبل
وتنمةة فاعلةة التا األكاديمةة لدى اللالب ،وكالتالي تنمةة التحصةل الدراسي لديهم.
 -4تو ة نار المسئولةل في الجا عة لالهتمام ك(في قليق المسيتقبل المهنيي ليدى طيالب كلةية
التركةة ،والعمل على إعادي التللةً ،واألخت في االعتبار احتةا ا سوق العمل.
 -5يملل االستفادي ل نتائج هتا البحيث فيي إعيداد كيرا ج إرشيادية للت(فةيً يل قليق المسيتقبل
المهني لدى طالب كلةة التركةةن ما يسهم في يادي فاعلةة التا األكاديمةة لديهم.
صللحا البحث اإل رائةة:
تتحدد صللحا البحث اإل رائةة فةما يأتي:
قلق المساتقبل المهناي  :Future Professional Anxietyشيعور اللاليو كحالية يل اإلحبياط
وال(وف ل عدم توافر فرصة عمل كعد الت(رج تناسو ت(صص  ،و عهالت الدراسةة ،وتت ح في خوف
ل البلالة ،وشعوره كاإلحباط ،واتجاه السلبي نحو ت(صص  ،و هنت .
ويعرف إ رئةًا كالدر ة التي يحصيل علةهيا طاليو الفرقية الراكعية كللةية التركةية عليى قةياس قليق
المسييتقبل المهنييي ،والييتي يتلييون ييل أركعيية أكعيياد ،وهييي :ال(ييوف ييل البلاليية ،واالتجيياه السييلبي نحييو
الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنة.
اليقظة العقلية  :Mindfulnessقدري اللالو على تركةز االنتباه في اللحاة الحاضري ،والوعي كما
يفعل  ،والتصرف كحلمة في المواقً الم(تلفة ،والتريث في إصدار األحلام وردود األفعال ،والقدري عليى
تقبل اقخريل ،واالستماع لهم  ،واألخد كرأيهم.
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ويعرف إ رئةًا كالدر ة التي يحصل علةها طالو الفرقة الراكعية كللةية التركةية عليى قةياس الةقاية
العقلةة ،والتي يتلون ل خمسة أكعاد ،وهي :الوصً ،والتصرف كيوعي ،والتقبيل ،واليتحلم فيي إصيدار
الحلم ،والتحلم في إصدار رداألفعال.
فاعلية الذات األكاديمياة  :Academic Self-Efficacyعتقيدا اللاليو حيول حقتي فيي النجياح
و ثاكرت على الت(ليةط والتنايةم ،والتواصيل الفعيال يع اقخيريلن ألداء المهيام ،و وا هية الصيعوكا
األكاديمةة ،واكتساب ال(برا البديلة التى تساعدعلى تحقةق أهداف .
ويعرف إ رئةًا كالدر ة التي يحصل علةها طالو الفرقة الراكعية كللةية التركةية عليى قةياس فاعلةية
التا األكاديمةة ،والتي يتلون ل سبعة أكعاد ،وهي :الثقة في النجياح ،والمثياكري ،و وا هية الصيعوكا
األكاديمةة ،وإدراي الوقت ،والتوافق األكاديمي ،والقدري على أداء المهام األكاديمةة ،وال(برا البديلة.
التحصيل الدرالي Academic Achievement
هو التقديرا الوصفةة للدر ا التي يحصل علةها طالو الفرقة الراكعة كللةة التركةة ،والمحددي وفقا ً
لالئحة كلةة التركةة ا عة المنصوري ( متا  ،ةدا داً ،ةد ،قبول) ،وتعتمد الباحثة فيي البحيث الحيالي
على التقدير التراكمي لللالب في السنوا األركع كالللةة كمعشر للتحصةل الدراسي .
طالب البرامج النوعية :طالب الفرقة الراكعة الملتحقةل كالت(صصا العلمةة (البةولو ي ،واللةمةاء،
والرياضةا ) ،ويدرسون كاللمة االنجلةزية ،التي تعهلهم للعمل في دارس اللما كعد الت(رج.
طالب البرامج العادية :طالب الفرقة الراكعة الملتحقةل كالت(صصا العلمةة (البةولو ي ،واللةمةياء،
والرياضبا ) ،ويدرسون كاللمة العركةة.
محددات البحث
اقتصر البحث الحالي على المحددا اقتةة:
▪ المحدد البشري :يتلون جتمع البحث ل طالب الفرقة الراكعة كللةية التركةية ا عية المنصيوري
طالبيا كيالبرا ج
طالبيا  ،ينهم ()127
كالت(صصا العلمةية ،وتلونيت عةنية البحيث يل ()311
ً
ً
النوعةة )184( ،طالبًا كالبرا ج العادية.
▪ المحدد المكاني :تم تلبةق البرنا ج كللةة التركةة ا عة المنصوري.
▪ المحدد الزمني :تم التلبةق المةداني خالل العام الجا عي (.)2020 -201۹
▪ المحددات المنهجية :است(دم البحث المنهج الوصفي االرتباطى المقارن.
▪ المحددات القيالية :تمثلت فيي حالحية قيايةس يل إعيداد الباحثية ،وهيي قيايةس :قليق المسيتقبل
المهني ،والةقاة العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةة.
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اإلطار الناري والدراسا الساكقة:
س ةتم تناول كل ل اإلطار النايري والدراسيا السياكقة لليل يل قليق المسيتقبل المهنيي ،والةقاية
ضا للل نها.
العقلةة ،وفاعلةة التا األكاديمةة ،وفةما يلي عر ً
ا
أوًل :قلق المستقبل المهني
يعد قلق المستقبل أحد أنواع القلق المصاحبة لو يود اإلنسيان ،حةيث إني الليائل الوحةيد اليتي ييدرك
الز ل كوحدات الثالث الماضي والحاضر والمستقبل ،وذلك على خيالف اللائنيا الحةية األخيرى ،والتيي
تعةش اللحاة الحاضري فقط وال تدرك المستقبل ،و ل حم يحةا اإلنسان تأر ًحا كةل لحاة حاضري ،يسعى
للتوافق عها ،ولحاة قاد ة ي(شاها ،وال يستلةع أن يتوقعها (عبدالحلةم.)2010 ،
فلثةيرا يا ت(تليً شياعرهم نحيو المسيتقبل ،والعميل أو المهنية ،أو فةميا
وكالنسبة للالب الجا عة،
ً
سييةعملون كعييد الت(ييرج ،فإحييدى التحييديا التييي توا ي اللالييو الجييا عي التحييدي ال(يياص كييي :يياذا كعييد
الت(رج؟ ،وخاصة حةل يرى اللثةر ل ال(ريجةل كال عمل ،األ ر اليتى يشيعره كيالتوتر والقليق الميرتبط
كمستقبل المهني (الحديبي )2013 ،ن حةث يُعد قلق المستقبل المهني ل أكثر الموضوعا إحياري الهتميام
اللالب في المرحلة الجا عةة ،والتي تعد هدًا لصقلهم وتأهةلهم لشمل المناصيو األكاديمةية والمهنةية فيي
جتمع التنافسةة ،التي لم يعد يستقبل نهم إال ل تسلح عرفةًا وانفعالةًا وسيلوكةًا كميا يعهلي لل(يو فيي
سوق العمل.
وإذا كان عام الناس يعانون القلق ل المستقبل ،فليالب الجا عية هيم أكثير هيعالء عانياي يل قليق
المستقبل ،ألنهم يقفون على أعتاب حةاي ديدي ،يفلر كل نهم كةً يدخلها؟ وكةً يعةشها؟ و ا هو الشلل
التي سوف تسةر ك ؟ وأول ا يفلر فة طالو الجا عة هو هنة المسيتقبلن إذ إنهيا يوهر الحةياي ،وعلةهيا
وكها تترتو كل أ وره المعةشةةن ل واج ،وأسري ،وعالقا  ،و لانة ا تماعةة ،إلى غةرها يل األ يور
التي ال نهاية لها.
تعريف قلق المستقبل المهني
يوجد العديد م التعريفات لقلق المستقبل المهناي فقدعرفي المحا ةيد ،والسفاسيفة ()135 ،2007
كأن حالة ل عدم االرتةاح والتوتر والشعور كال ةق وال(وف ل ستقبل جهول يتعلق كالجانو المهني،
وإ لانةة الحصول عليى فرصية عميل ناسيبة لللاليو كعيد ت(ر ي يل الجا عية ،كميا عرفي الصيرايري
والحجايا ( ) 622، 2008كأن حالة انفعالةة ترتبط شدتها كالتفلةر كالمستقبل التى ينتار ال(ريج.
ويعرف كدران ،وإكراهةم ،وأكو صالح ( )6 ،2016على أني حالية انفعالةية تنشيأ يل خيوف اللاليو
الجا عي ل عدم توافر فرص عمل ناسبة لمعهالت الدراسةة كعد ت(ر  ،وخوف ل ا تةا اال تحانا .
ما سبق يت ح أن قلق المستقبل المهني يعبر عل حالة ل اإلحباط ،والتوتر وال(يوف يل المسيتقبل
المتعلق كالجانو المهني كعد الت(رج.
وتعرف الباحثة قلق المستقبل المهني كأن شعور طالو الفرقة الراكعة كللةة التركةة كحالة ل اإلحبياط
وال(وف ل عدم توافر فرصة عمل كعد الت(رج تناسو ت(صص  ،و عهالت الدراسةة ،وتت ح في خوف
ل البلالة ،وشعوره كاإلحباط ،واتجاه السلبي نحو ت(صص و هنت .
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ألباب قلق المستقبل المهني
ياهر قلق المستقبل نتةجة جموعة ل العوا ل واألسباب التاتةة والموضوعةة ،ويملل ذكر كع يها
فةما يلي :غمو المستقبل وعدم وضوح ما يعدي إلى ارتفاع نسبة القلق ،والتوقعا السيلبةة لححيداث
ولما هو آ  ،ونقو هارا إدراك المستقبل ،وغةاب األهداف الش(صةةن ما يفقد الش(و عنى الحةاي،
ويسبو ل اضلراب القلق ،ونقو الت(لةط للمستقبل ،والعجز عل التحلم فيي أدواتي  ،وضيعً هيارا
التنفةيت وات(يياذ القييرار ،وهييته السيلبةة تجعييل الفييرد تحييت سيةلري التييردد والشييك (الشييافعي ،والجبييوري،
.)2010
وأضياف ( )Hammad , 2016أن القليق المسيتقبلي يل السيما الرئةسية الناتجية عيل التمةيرا
االقتصادية واال تماعةة ،وياهر كشلل تزايد كةل طالب الجا عة ،لةس فقط كسبو ال(وف ل الفشل فيي
الدراسيية ،وللييل أي ً يا كسييبو ال(ييوف ييل قليية فييرص العمييل ،الشيييء الييتي قييد يييعحر علييى االلتحيياق
كت(صصاتهم.
ويتزايد قلق المستقبل المهنى لدى طالب الجا عة ،لةس فقط كسبو ال(وف ل الفشل فى الدراسة ،كل
يتجاو ذلك إلى ال(وف ل ضعً إ لانةة الحصول على فرصة عمل أو هنة كعيد الت(يرج ،وينشيأ ثيل
هتا النوع ل القلق نتةجة ال(وف ل عدم تحقةق الدوافع ال(اصة كاأل ل ،وتلويل األسري ،وتأكةيد اليتا ،
وتحقةق اللموحيا المشيروعة للفيرد ،وتحقةيق اليتا  ،والتيى ييرى اسيلو أنهيا حا ية تتمثيل كيالنمو
والتلور ل خالل العمل فى المهنة التى يحصل علةها الفرد (المحا ةد ،والسفاسفة.)2007 ،
و ل األسباب التي تعدي إلى إحياري قليق المسيتقبل المهنيي :صيعوكة األوضياع االقتصيادية الراهنية،
وو ود أعداد كبةري ل ال(ريجةل ،وتفشى ظاهري الواسلة والمحسيوكةة ،وعيدم و يود فيرص عميل فيى
جال الت(صو ،وتدني ستوى الدخل ل(ريجي كلةة التركةة ،واكتفاء السوق ل الت(صصيا التركويية،
وتدني الملانة اال تماعةة ل(ريج كلةة التركةة(الصرايري ،والحجايا.)2008 ،
كما يملل إر اع ارتفاع ستوى قلق المستقبل المهني لدى اللالب إلى تزايد أعداد ال(يريجةل ،وقلية
فرص العمل المتاحة ،واإلقبال المتزايد على التعلةم الجا عى ،ع عدم الت(لةط الجةد لحا ية سيوق العميل
كاإلضافة إلى عدم الء ة المهل المعروضة فى سوق العمل لللت(صصا الدراسةة لل(ريجةل (المحا ةيد،
والسفاسفة.)138 ،2007 ،
وترى الباحثة أن قلق المسيتقبل ليدى طيالب كلةية التركةية ير يع إليى إلمياء التللةيً ،وتزاييد أعيداد
ال(ريجةل ،و نافسة خريجي الللةا األخرى لهم في هنة التدريسن نتةجة حصولهم على الدكلوم العام في
التركةةن فأصبح لهم الحق في االلتحاق كمهنة التدريس ،ثلهم ثل خريجي كلةة التركةةن ما أدى إلى تزايد
أعداد ال(يريجةل المليالبةل كااللتحياق كمهنية التيدريسن كيالرغم يل و يود فيرص للعميل غةير التيدريس
ل(ريجي الللةا األخرىن وهتا ا أدى إلى قلة فرص طالب كلةة التركةة في الحصول على عمل ،كما أن
تدني الملانة االقتصادية واال تماعةة أد إلى شعورهم كقلق المستقبل المهني.
أهم مظاهر قلق المستقبل المهني
أهم ااهر قلق المستقبل التي تنعلس في صوري سما ش(صةة األفيراد ذوي قليق المسيتقبل ،ثيل:
االنلواء ،وظهور عال ا الحزن ،والشك والتردد ،والتشاؤم ألن ال(ائً ل المستقبل ال يتوقع إال الشر،
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وال(وف ل التمةرا السةاسةة المتوقع حدوحها في المستقبل ،وعدم القدري على وا هة المسيتقبل ،وعيدم
الثقة في النفس أو في اقخريل ،والهروب المستمر يل المواقيً الحةاتةية الم(تلفية ،واللجيوء إليى الليتب
(.)Zaleski, 1996
وفي ضوء اإلطار الناري والدراسا الساكقة ،ترى الباحثة أن قلق المستقبل المهني يتمثل في أركعة
ااهر ،والتي تمثل أكعاد قلق المستقبل المهني في البحث الحيالي ،وهيي :ال(يوف يل البلالية ،والشيعور
كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،واالتجاه السلبي نحو المهنة ،ويملل توضةح ااهر كيل نهيا
فةما يأتي:
الخااوم م ا الب الااة :تتمثييل فييي شييعور اللالييو كييأن سييوق العمييل ليييء كييال(ريجةل فييي جييال
الت(صو ،وكعدم فائدي الدراسةن لثقت في عدم الحصول على عمل عةل ،وعدم األ ان نتةجة لل(وف على
المستقبل المهني ،والشعور كالتوتر عند التفلةر في المصةر المهنيي ،والقليق يل عيدم ضيمان وظةفية فيي
المستقبل ،وصعوكة الت(لةط للمستقبل المهنين نتةجة لمموض  ،وضعً سيتوى اللميوحن لعيدم إ لانةية
التعةةل في المستقبل.
الشعور باإلحباط :تتمثل في شعور اللالو كأن تنتاك أحالم زعجة رتبلة كالمستقبل ،وعيدم توقيع
التوفةق في حةات المهنةة كعد الت(رج ،والشعور كالتشاؤم عند التفلةر في المد ،وصعوكة تحقةق اللموحا
المهنةة ستقبالً ،واالضلراب عند التفلةر في عدم تحقةق األهداف المستقبلًةة ،وال(وف يل عيدم ا يتالك
ً
ستقبال ،وقلة الدافعةة عند التفلةر فةمل لم يتم تعةةنهم ،وال(يوف يل تفشيي ظياهري
كفاءي ةدي في المهنة
الوساطة والمحسوكةة في سوق العمل ،وتوقع و ود خالفا في جال العمل كعيد الت(يرج ،والشيعور كيأن
الحظ السيء سةقً وراء عدم التعةةل ،والمعاناي ل األرق عند التفلةر في المصةر كعد الت(رج.
اًلتجاه السلبي نحو التخصاص :يتمثل في شعور اللالو كأن فرص العمل تاحة أكثير أ يام الئي
في الت(صصا األخرى ،وال(وف ل التحاق كعمل غةر ت(صص  ،والشعور كالقلق لو ود أعيداد كبةيري
ً
ستقبال،
ل ال(ريجةل في جال الت(صو دون عمل ،وال(وف ل أن يلون الت(صو عائقًا في النجاح
ً
ستقبال نتةجة للت(صو ،وعدم التللع إلى كل ا هو دييد فيي جيال
والشعور كعدم االستقرار الوظةفي
الت(صون وكالتالي عدم واكبة سوق العمل.
اًلتجاااه الساالبي نحااو المهنااة :يتمثييل فييي شييعور اللالييو كييال(وف ييل صييعوكة األوضيياع الراهنيية
للمعلمةل ،والقلق ل تيدني سيتوى اليدخل للمعلميةل ،والشيعور كتيدني الملانية اال تماعةية ل(يريج كلةية
التركةة قارنة ك(ريجي الللةا األخرى ،والشعور كعدم إدراك المجتمع لملانة هنة التيدريس ،واالعتقياد
كأن هنة المعلم لةست صدر ضمان اقتصيادي للميد ،كميا أن الدراسية األكاديمةية ال تسياعد عليى إيجياد
فرص كعد الت(رج ،والشعور كال(وف ل عدم و ود عدالة و ساواي كةل المهل في المجتمع ،وتجنو القةام
ً
ستقبال ،وعدم التملل ل تحقةق التا عل طريق الدراسة لمهنة التدريس.
كمشاريع ت(و هنة التدريس
وم الدرالات التي اهتمت بدرالة قلق المستقبل المهني:
دراسة المحا ةد ،والسفاسفة ( ،)2007والتي توصلت إلى أن طالب الجا عة لديهم ستوى عيال يل
قلق المستقبل المهنى ،إضافة إلى و ود فروق دالة إحصائةًا فى ستوى قلق المستقبل المهنى تُعزى لمتمةر
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الت(صو الللةة  ،وعدم و ود فروق دالة إحصائةًا فى ستوى قلق المستقبل المهنى تُعزى لمتمةر نيوع
الجنس أو التفاعل كةل تمةرى الت(صو ،ونوع الجنس.
كما أسفر دراسة ندوه (  ) 200۹عل و ود فيروق ذا داللية كيةل الجنسيةل ( ذكيور  ،وإنياث)،
وطلبة الت(صصا العلمةة واألدكةة والفرق الدراسةة في المستوى األول والراكع في قلق المستقبل المهنيي
لصالح التكور ،وو ود أحر دال للتفاعل(الجنس والت(صو الدراسي ،والفرقة الدراسةة) في تبايل در ا
قلق المستقبل كأكعاده الم(تلفة.
وأسفر دراسة الشافعي ،والجبوري (  )2010عل أن هنالك فروقًا دالة إحصائةًا كةل طلبية الللةيا
العلمةة واإلنسانةة لصالح الللةا اإلنسانةة في قلق المستقبل المهني ،كما أشار النتائج إليي أني ال تو يد
فروق دالة إحصائةًا في تمةر الجنس ،كميا أسيفر دراسية سيمةل ( )2012عيل أن طيالب قسيم التركةية
ال(اصة كللةة التركةة األساسةة ل التكور واإلناث وكم(تلً الصفوف الدراسيةة ليديهم اتجاهيا إيجاكةية
نحو ستقبلهم المهني ،كما أسفر أي ً ا عل عدم و ود فروق ذا داللة إحصائةة كةل التكور واإلناث فى
اتجاهاتهم نحو ستقبلهم المهني.
وتوصلت دراسة كلار ( )2013إلى و ود عالقة ارتباطةية سيالبة دالية إحصيائةًا كيةل أنمياط التفلةير
وقلق المستقبل المهني لدى طلبة الجا عة ،وعدم و ود فروق ذا داللة إحصائةة فةما ي(و قلق المستقبل
المهني تعزى لنوع الجنس ،أو للت(صو.
وأوضحت دراسة (ةمر ( )2013أن هناك ارتبا ً
طا ً
داال إحصائةًا كةل در ا اللالب على قةياس
قلق المستقبل المهنى ودر اتهم على قةاس الدافع لإلنجا األكياديمى ،وأي ً يا و يود تيأحةر دال لليل يل
تمةرا الت(صو الدراسيي ،والفرقية الدراسيةة ،والنيوع ،والتفاعيل كيةل الت(صيو الدراسيي والنيوع،
والتفاعل كةل الفرقة الدراسةة والنوع فى تبايل در ا أفراد العةنة على قةاس قلق المستقبل المهني.
كما أوضحت دراسية اللاليو ( )3013أن طيالب الجا عية يتسيمون كارتفياع دال إحصيائةًا فيي قليق
المستقبل ،وأن تو د فروق دالة إحصائةًا في قلق المستقبل لدى طيالب الجا عية كيةل سيتويا التحصيةل
الدراسي الم(تلفة لصالح ذوي المستوي المن(ف  ،وكةل التكور واإلناث لصيالح اإلنياث ،وكيةل العلمةيةل
واألدكةةل لصالح األدكةةل ،وال تو د فيروق دالية فيي قليق المسيتقبل تُعيزى لمتمةيري (المسيتوى الصيفي،
والموطل األصلي) .كميا توصيلت إليى أني ال تو يد عالقية دالية كيةل قليق المسيتقبل والعمير ليدى طيالب
الجا عة.
وقام علاهللا ( )2016كدراسة أسفر عل عدم و ود تأحةر دال إحصيائةًا لليل يل تمةيري النيوع،
والت(صو ،والتفاعل كةنهما على قلق المستقبل المهني لدى المعلمةل المساعديل ،كما توصلت إلى و يود
فروق دالة إحصائةًا كةل توسلى در ا المعلمةل المساعديل المن(ف ةل والمرتفعةل فيى قليق المسيتقبل
المهني على قةاسى الدافعةة لإلنجا والرضا الوظةفي لصالح المن(ف ةل ،وكيتا و يود عالقية ارتباطةية
سالبة دالة إحصائةًا كةل در ا المعلمةل المساعديل عليى قةياس قليق المسيتقبل المهنيي ودر ياتهم عليى
قةاسي الدافعةة لإلنجا  ،والرضا الوظةفي.
وأظهر دراسة ( )Hammad, 2016و ود عالقة ارتباطةة سلبةة كةل القلق والت(صو ،وو يود
فروق في القلق المستقبلي لللبة الت(صصا اإلنسانةة ،وفروق كةل الجنسةل لصالح التكور .كميا أسيفر
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الدراسة عل و ود اختالفا في االتجاه نحو الت(صو لصالح طلبة الت(صصا العلمةة ،التيي ليةس لهيا
فروق كسبو الجنس.
كما أظهر نتائج دراسة البوسعةدي ( )2016و يود عالقية علسيةة ذا داللية إحصيائةة كيةل قليق
المستقبل والتحصةل األكياديمي لللبية دكليوم التعليةم العيام ،وعيدم و يود عالقية دالية إحصيائةة كيةل قليق
المستقةل والتحصةل األكاديمي كالنسبة لليالب الجا عية ،وو يود فيروق ذا داللية إحصيائةة فيي دافعةية
اإلنجا يعزي لمتمةر ستوى قلق المسيتقبل لصيالح ن(ف يي قليق المسيتقبل ،وو يود فيروق ذا داللية
إحصائةة في الدافعةة لإلنجا يُعزى إلى االرتباط كةل ستوی قلق المستقبل والنوع.
وأظهر دراسة ناصر ( )2018و ود عالقة ارتباطةة دالة إحصائةا ً كةل قلق المستقبل المهنيي ليدى
طالب الجا عة كأكعاده و فهوم التا كأكعاده والحا ا النفسيةة كأكعادهيا عنيد سيتوى داللية ( ،)0.01ال
تو د فروق ذا داللة إحصائةة كةل توسلا در ا طالب كلةة االقتصاد المنزلي (ذكور وإنياث) فيي
قلق المستقبل المهني و فهوم التا والحا ا النفسةة لديهم ،و فهوم التا  ،والحا ا النفسةة ليديهم ،وال
تو د فروق دالة إحصائةة كةل طيالب كلةية االقتصياد المنزليي فيي قليق المسيتقبل المهنيي و فهيوم اليتا
والحا ا النفسة لديهم تبعا ً للت(صو األكاديمي.
ضا في نتائج الدراسا ال(اصة كالفروق كةل التكور واإلناث في قليق
ما سبق يت ح أن هناك تعار ً
المسقبل المهني ،كما أن قلق المستقبل المهني يرتبط سلبةًا كالعدييد يل المتمةيرا  ،ثيل :اليدافع لإلنجيا ،
والرضا الوظةفي ،والقدري على ات(اذ القرار ،و فهوم التا  ،والحا ا النفسةة.
ثانياا :اليقظة العقلية Mindfulness
تُعد الةقاة العقلةة عملةة ينار يل خاللهيا الفيرد إليى المشيللة يل عيدي واييا ،و يل و هيا ناير
(تلفةً ،
كدال ل التحرك كلريقة خلةة ،أي ل السعال لإل اكية ،فهيي تيرتبط كرؤيية الموقيً يل واييا
ديدي ،تُسيهم فيي
تعددي ،والنار للمعلو ا المقد ة في الموقً ،وركط المعلو ا كسةاقها ،وإنشاء فئا
ً
تمركزا حول الحاضر ( حمود)14 ،2017 ،
فهم المعلو ا  ،و عل الوعي
مفهوم اليقظة العقلية:
تعدد التعريفا للةقاة العقلةة ،وللل عامها يشةر إلى تركةز الشي(و ووعةي كاللحاية الحالةية،
فتُعيرف كأنهييا نشياط عقلييي ييرن نفيتح علييى ال(بييرا الجدييدي والفعاليية الكتلييار أشيةاء (تلفيية و ديييدي
(.(Langer, 2000, 214
وواعةيا كاليتي يحيدث فيي الوقيت الحاضير واليوعي
نتبهيا
كما تعرف كأنها حالة يليون فةهيا الفيرد
ً
ً
للتجركية الجاريية أو الواقيع الحيالي ) ،(Brown & Ryan , 2003, 822ويمليل تعريفهيا كأنهيا تركةيز
االنتباه عل قصد فيي اللحاية الحاضيري ،ودون إصيدار أحليام عليى ال(بيرا أو االنفعياال أو األفليار،
والوعي كاللريقة التي يو كها الفرد انتباه ن كحةث تجعل يت(لو ل ركزيية األفليار ،ويفهمهيا عليى
ً
تمثةال للواقع ،وهتا يعدى إلى استبصاره كالموقً .(Allen, Blashki,
أنها أحداث عقلةة عقتة ،ولةست
)&Gullone, 2006
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كما تعرف الةقاة العقلةة كأنها فهوم نفسي يرتبط كعلم النفس اإليجاكي ،يسعى إلى تركةز االنتباه عل
قصد في اللحاة الحالةة ،ودون إصدار أحلام سيبقة عليى ال(بيرا أو االنفعياال  ،أو األفليار ،واليوعي
كاللريقة التي يو كها الفرد انتباه ن كحةث تجعل يت(لو ل ركزية األفلار ،ويفهمها على أنها أحداث
ً
تمثةال للواقع ،ويتعا ل عها كعقل فتوح ،وحو استلالعن ما يعدي إلى االستبصار
عقلةة عقتة ،ولةست
كالموقً ( .(Krasne., Epstein, Beckman, Suchman, Mooney & Quill, 2009, 1285
ويشييةر ) )Hasker, 2010إلييى أنهييا تعنييي التناييةم الييتاتي لالنتبيياه Self- Regulation Of
 Attentionفي اللحاة الحالةة ،واالنفتاح واالسيتعداد واليوعي كالتجيارب فيي اللحاية الحالةية ،وعرفهيا
) (Davis& Hayes, 2011كأنها الوعي كال(برا لحاة كلحاة دون إصدار حلم ،وكهتا المعنيى يناير
إلةها على أنها حالة ولةست سمة ،ويملل تنمةتها ل خالل الممارسا واألنشلة الم(تلفة ،و نها التأ ل.
كميا عيرف ( )Hassed , 2016الةقاية العقلةية كأنهيا جموعية واسيعة يل التلبةقيا ذا الصيلة
كالتعلةم ،حةث تشتمل عليى تعزييز الصيحة العقلةية ،وتحسيةل التواصيل ،والتعياطً ،والتليور العياطفي،
وتحسةل الصحة البدنةة ،وتعزيز التعلم واألداء .وفي ضوء التو الحديث التي ينار للةقاة العقلةية عليى
أنها فهوم تعدد األكعاد.
أهمية اليقظة العقلية:
إن فهوم الةقاة لون ل حالث هارا وتصيرفا عقلةية تراكلية ،األوليى :تركةيز االنتبياه عيل
قصد على الحاضر ،والثانةة :إدراك اللحاة الحالةة كلريقة هادئة وواضحة و تقبلة ،والثالثية :تجركية كيل
لحاة كما هي دون التحةز أو الحلم ،وتساعد الةقاية العقلةية عليى تحقةيق االسيترخاء ،وتقويية المهيارا
المعرفةة ،ثيل :االسيتماع والتركةيز ،و ييادي االنتبياه ،و هيارا التنايةم اليتاتي ،والقيدرا اال تماعةية
).(Penna-Wilkos, 2018
كما تساعد الةقاة العقلةة على تحقةق العديد ل الفوائيد (Davis & Hayes, 2011, 198-200ن
 Bluth & Blanton, 2014ن  Hyland, Lee,. & Mills, 2017, 584ن ونوری215 ،2012 ،ن
 Sünbül , 2016,137ن وأخرس350 ،2015 ،ن و حمود ،)۵۵ ،2017 ،نها:
 .1تحسةل ودي الحةاي وتمةةر عالقة الفرد كأفلاره.
 .2تحسةل التاكري العا لة ،وعملةة االنتباه ،والتسا ح ع التا .
 .3إدراك الواقع كشلل أكثر وضو ًحا ،و عل الفرد أكثر حساسيةة للبةئية ،والمزييد يل االنفتياح عليى
المعلو ا الجديدي.
.4

يادي الوعي كو ها نار اقخريل في حل المشاكل ،والمرونية والسيعى إليى رؤيية الشييء يل
وايا تعددي.

 .5ح ور الواقع الحالي وقبول ن كالتحرر ل التقةةما التاتةة ،والم(اوف ل الماضي والمستقبل.
 .6تلويل (للا

عرفةة نامة ،وإعلاء دالال

عرفةة تستند على نلق ودالئل واقعةة.

 .7عدم التسرع في الحلم على النفس ،وعلى اقخريل ،وعلى األحداث عند وقوعها.
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 .8غرس الثقة كالنفس واقخريل ،واالستمتاع كجمال كل لحاة يمر كها الفرد.
وترى الباحثة أن الةقاة العقلةية تسياعد اللاليو عليى ييادي تركةيزه وانتباهي فيي اللحاية الراهنية،
وتجعل يتصرف كوعي في المواقً الم(تلفة ،كما تسياعده عليى تقبلي قراء اقخيريل ،واالسيتماع إلةهيا،
واحترا ها ،و يادي قدرت على التحلم في انفعاالتي وقراراتي فيي المواقيً الم(تلفية ،كميا تسياعد الةقاية
العقلةية فييي خفي تييوتر اللالييو وقلقي  ،و ييادي قدرتي علييى التلةييً والتفلةيير اإليجيياكي ،و يييادي األداء
األكاديمي.
مكونات اليقظة العقلية
تعد البقاية العقلةية عملةية تنليوي عليى عنصيريلن األول :تحدييد األحاسيةس واألفليار والمعتقيدا
والمشاعر التي ي(تبرها الفرد في اللحاة الراهنة ،دون الحا ة إلى الموافقة أو قبول ا ي(لر في ذهن  ،إذ
أن الهدف كبساطة أن يدرك الفرد ويقر ك(برات الداخلةة ،والعنصر الثاني :هيو التعياطً ،فباإلضيافة إليى
كث الفرد عل الحقةقة في كيل لحاية فيي اليوعي اليةقظ ،فهيو أي ً يا يبحيث عيل القيدري واإلحياري لمشياعر
التعاطً والرحمة نحو ذات واقخريل (.)Vavrichek , 2012, 104-105
ويشةر ةجر وآخرون ) ) Geiger , Otto & Schrader, 2018, 1إلى أن الةقاية العقلةية تعنيي
الوعي كال( بري اقنةية لحاية كلحاية صيحوكة كاالتجياه نحيو القبيول واالنفتياح والحةاديية وعيدم التحدييد
وتتلون ل لونةلن األول :يادي اليوعي كيالمعحرا ال(ار ةية والداخلةية واألحاسيةس يع القيدري عليى
التصرف كوعي دون تشتةت لالنتباه ،والثاني :يشةر إلى المواقً التي تجعل الفيرد يشيعر كزييادي اليوعي،
كما تت مل المواقً التي تسمح لحفلار واألحاسةس أن تنشأ دون تحديد أو تقةةم لها أو رد فعل تجاهها.
وقد قا ت الباحثة كتحديد لونا الةقاة العقلةة في ضوء اإلطار الناري والتعريفيا الم(تلفية لهيا،
كاإلضافة إلى ا حددت الدراسا الساكقة المتصلة كها ،وكع المقيايةس التيي قيد تها الدراسيا السياكقة،
ثيل(Baer, ،(Brown& Ryan, 2003) ،) Buchheld, Grossman & Walach, 2001) :
) ، Smith & Allen, 2004والبحةييري ،و حمييود ( ،)2014وعبييدالرحمل ( ،)2016والمعمييوري،
وهادي ( ،)2018والشلوي ( ،)2018وخلصت الباحثة إلى خمسة لونيا للةقاية العقلةية ،والتيي تمثيل
أكعادها في البحث الحالي ،وهي :الوصً ،والتصرف كوعي ،والتقبل ،والتحلم في إصدار الحلم ،والتحلم
ً
تفصةال لها:
في رد الفعل ،وفةما يلي
الوصااااااااااااااااااااااااااف :تتمثل في قدري اللالو على التعبةر عما يشيعر كي فيي اللحاية الحاضيري،
وعل علو ات وآرائ  ،وتوقعات  ،وانفعاالت  ،وتجارك كشيء ل التفصةل في صوري كلما .
التصرم بوعي :تتمثل في قدري اللالو على تركةز انتباه  ،وتريث  ،وعدم تفلةره فيي أشيةاء أخيرى
عند القةام كمها األكاديمةة ،ووعة للتلورا التي تحدث ل حول .
التقباااااااااااااااااااااااااااااااااااااال :تتمثل في قدري اللاليو عليى االنيد اج ،واالسيتماع لنخيريل ،وفهيم
انفعاالتهم ،والتأحةر فةهم ،والسةلري على االنفعال عند االستةاء ل الز الء.
التحكم في إصدار الحكم :تتمثل في قدري اللالو عليى فهيم انفعاالتي وأفلياره ،وتقةةمهيا فيي اللحاية
الراهنة ،سواء تجاه الئ أو أساتتت .
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التحكم في إصدار ردود األفعال :تتمثل في قدري اللالو على التريث فيي ردود أفعالي تجياه المواقيً
األكاديمةة الم(تلفة ،وعدم إعلاء فرصة لسةلري األفلار والتصورا المعلمة عل الدراسة.
وم الدرالات التي تناولت اليقظة العقلية
دراسة المعموري ،وهادي (  ،)2018والتي توصلت إلى تمتع طلبة الجا عة كالةقاية العقلةية ،وعيدم
و ود فروق ذا داللة إحصائةة في الةقاة العقلةة وفقا للجنس والت(صو ،كما توصلت دراسة الشلوي (
 )2018إلى أن ستوى الةقاة العقلةة كان رتفعًا ،و ستوى اللفاءي التاتةة كان رتفعًا ،كما تو يد عالقية
ارتباطةة ذا داللة إحصائةة كةل واللفاءي التاتةة والةقاة العقلةة.
وأظهر نتائج دراسية قاسيم ( )2018إن طيالب الجا عية ليةس ليديهم كفياءي ش(صيةة ،و ال تو يد
فروق ذا داللة إحصائةة كةل (التكور واإلناث) فيي اللفياءي الش(صيةة ،كميا أن عةنية البحيث يل طلبية
الجا عة يو د لديهم يقاة عقلةة ،وال تو د فروق ذا داللة إحصائةة كيةل (اليتكور واإلنياث) فيي الةقاية
العقلةة ،وال تو د عالقة ارتباطةة دالة كةل اللفاءي الش(صةة والةقاة التهنةة تبعًا للعةنة كلل.
وكةنت نتائج دراسة النيور ،وكرييزي (  )201۹أن الةقاية العقلةية والتفلةير يا وراء المعرفيي لهميا
ال قدري على التنبع كمهارا ا وراء االستةعاب ،فقد أ لل التنبع كجمةع أكعاد هيارا يا وراء االسيتةعاب
ل خالل التفلةر ا وراء المعرفي ،وأ لل التنبع كأكعياد هيارا يا وراء االسيتةعاب يل خيالل الةقاية
العقلةة عدا كعد التناةم  ،وو ود تأحةر للةقاية العقلةية والتفلةير يا وراء المعرفيي عليى كعيد القليق كشيلل
سلبي ،وحصول مةع اللالبا على ستوى رتفع ل الةقاة العقلةة ،وتو د عالقة ذا داللة إحصيائةة
كةل الةقاة العقلةة والتحصةل الدراسي.
كما كةنت نتائج دراسة أكو العال ( )2020عدم و ود فروق دالة إحصائةًا كةل در يا الليالب عليى
تبعيا لمتمةيري النيوع والت(صيو ،وو يود تلياكق تيام للنميوذج البنيائي المقتيرح
قةاس الةقاية التهنةية ً
للعالقا السةبةة المباشري وغةر المباشري كةل تمةرا الدراسة يع صيفوفة عيا ال االرتبياط البسيةط
للعالقا كةل ال متمةرا حةث أكيد النتيائج إ لانةية إسيهام الةقاية التهنةية فيي التنبيع كليل يل اال تنيان
وفاعلةة التا المدركة.
ثالثاا :فاعلية الذات األكاديمية Academic Self-Efficacy
ير ع األساس العلمي لمفهوم فاعلةة التا إلى ناريية المعرفية اال تماعةية التيي قيد ها عيالم الينفس
ألبير كانيدورا  ،والتيي تفتير أن اإلنجيا اإلنسيياني يليون نتةجية للتفاعيل اليدينا ةلي كيةل السييلوك،
والمعتقيدا الش(صيةة ،والايروف البةئةية ( ،)Langer, 2000, 214ويعبير عنهيا كمجموعية األحليام
الصادري عل الفرد ،والتى تعبر عل عتقدات حول قدرت على القةام كسلوكةا عةنة ،و رونت فى التعا ل
ع المواقً الصعبة والمعقدي ،وتحدي الصعاب ،و دى المثاكري لإلنجا (الشعراوي )2۹0 ،2000،
و تعد فاعلةة التا األكاديمةة لدى الفرد المفتاح اليرئةس للقيوى المحركية لسيلوك  ،حةيث إن السيلوك
كبةرا على ا يعتقده الفيرد عيل فعالةاتي و هاراتي المعرفةية والسيلوكةة المللوكية
اإلنساني يعتمد اعتمادًا ً
دافعيا
للتفاعل النا ح ع األحداث الحةاتةة () Bandura , 2000ن لتلك فإن فاعلةة اليتا األكاديمةية تعيد ً
قويًا للبدء كالمهما األكاديمةة ،واالستمرار فةها ،فاللالب التيل لديهم حقة عالةة كفاعلةة اليتا األكاديمةية
يتقد ون كثقة ،ويوا هون المهما الصيعبة كنيوع يل التحيدين ألنهيم يثقيون كقيدرتهم عليى النجياح ،أ يا
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اللالب التيل يشللون كفاعلةة التا األكاديمةة لديهم ،فيإنهم ال يوا هيون المهميا األكاديمةية الصيعبة،ن
ألنهم يرون فةها تهديدًا لتاتهمن ما يعدي إلى ضيعً دافعةيتهم للدراسية والتحصيةل ،وقيد ييعدي كهيم إليى
الفشل الدراسي (أكو ريق ،و رادا .)2013 ،
وتعبر فاعلةة التا األكاديمةة عل الصوري التي يلونهيا الشي(و عيل نفسي فيي المجيال األكياديمي
كصفة عا ة ،وفي جال التحصةل األكاديمي على و ال(صوص  ،ويقوم ذلك على أساس إدراك اللالو
لقدراتي عليى اإلنجيا والتحصيةل (عليي ،)3۹۹ ،2005 ،ويعكيد سيلالفةك وسيلالفةك & (Skaalvik
) Skaalvik , 2007, 611كأنها دى اقتناع الفرد كقدرت على النجاح ،وتحقةق النتيائج المر يوين وذليك
نتةجة إدراك إل لانات الجسمةة والعقلةة واالنفعالةة واال تماعةة ،وكيتلك ردود أفعالي االنفعالةية ال(اصية
كالمهمة ،و دى حقت في هتا اإلدراك.
وتعبر فاعلةة التا األكاديمةة عل اللريقة التي يشعر كها اللالب كأنفسيهم كمتعلميةل ،وتعتميد عليى
دى إدراك اللالو لملانت األكاديمةة كةل الئ  ،و عتقدات و دى قدرتي عليى إنجيا المهيام األكاديمةية
المتنوعة قارنة ع أقران في الصً ) ،)T`Matovu, 2014, 185كما تعبير عيل در ية اقتنياع الفيرد
كقدرت على تحقةق النجاح ،والوصول للنتائج المر وين وذليك نتةجية إدراكي إل لاناتي العقلةية والجسيمةة
واال تماعةة واالنفعالةة ،وكتلك ستوى ردود أفعال ال(اصة كالمهمة ،و دى حقة الفيرد فيى هيتا اإلدراك،
واستبصار المرء كإ لانات  ،وحسل است(دا ها وفق الاروف البةئةة (األقرع )523 ،2014،
وتعرفهاعبدالعزيز ،وإ ام ،وياسةل ( )2015كأنها جموعة ل المهارا التيي تسياعد اللاليو عليي
توظةً قدرات وا لانات كشلل نام كهدف تحقةق ستوي تمةز ل التحصةل  ،وآداء المهام االكاديمةية،
وتاهر في استجاكة اللالو ،والتي قوا هيا دافعةية اإلنجيا  ،والتعياون الدراسيي ،وإداري وتنايةم الوقيت ،
وا هة ال موط االكاديمةة إ اء المثةرا األكاديمةة ،كما يعرفهيا إسيماعةل ( )3 ،2015كأنهيا عتقيدا
المتعلم حول قيدرت على القةام كاألنشلة والمهام التعلةمةية ،وتحقةيق النيواتج التعلةمةية المرغوكية ،ويعكيد
كونج وسلالفةك ) (Bong &Skaalvik, 2006أن فاعلةة التا األكاديمةة تر ع إلى حقة الفرد في قدرت
على أداء المهام األكاديمةة على ستوى حدد.
وتعرف الباحثة فاعلةة التا األكاديمةة كأنها :عتقدا اللالو حول حقت في النجاح ،و ثاكرتي عليى
الت(لييةط والتناييةم ،والتواص يل الفعييال ييع اقخييريلن ألداء المهييام ،و وا هيية الصييعوكا األكاديمةيية،
واكتساب ال(برا البديلة ،التى تساعده على تحقةق أهداف .
العوامل المؤثرة في فاعلية الذات األكاديمية
ل العوا ل التيي تيعحر عليى فاعلةية اليتا العوا يل الموضيوعةة ،وهيي العوا يل المتعلقية كلريقية
التدريس ،والمنهج وكتلك أسيلوب التو ةي واإلرشياد ،وأي ً يا تيعحر العوا يل الش(صيةة (التاتةية) ،وهيي
العوا ل ال(اصة كالفرد المتعلم ،وسمات الش(صةة وقدرات العقلةة ،وتت مل التناةم المعرفي والتي يتمثل
في :التكاء والقدرا العقلةة والتفلةر واألسلوب المعرفي التي يست(د الفرد في حل المشلال  ،والتناةم
الو ييداني مييثالً فييي الثقيية كييالنفس ،وحييو المييادي أو كراهةتهييا ،وال(ييوف والقلييق واالكتئيياب ،والتناييةم
الفسةولو ي وهيو االتيزان الفسيةولو ي ثيل الصيحة النفسيةة لللاليو ،والتنايةم الحركيي وهيو االتيزان
الحركي ثل العوا ل الجسمةة كاأل را الع وية ،أو اإلعاقا  ،حم التناةم الدافعي ،فالفاعلةة األكاديمةة
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تتوقً علي ا يثةره الموقً التعلمي ل دوافع وحا ا تحتاج الي إشباع (عبيدالعزيز ،وإ يام ،وياسيةل،
2015ن ود نهوري.)87 ،2006 ،
ستوى فاعلةة التا األكاديمةة لدى اللالب خالل تقد هم كالدراسية
و ل ناحةة أخرى يعود ان(فا
إلى عدد ل العوا ل ،نها المنافسة كةل كع هم البع  ،وأسلوب وضع الدر ا  ،وتدني انتبياه المعلميةل
للنمو الفردي لللالو ،وال مط النفسي واال تماعي التي قد يعياني ني نتةجية التحيول فيي طبةعية البةئية
التعلةمةة ل رحلة دراسةة ألخرى ،كما يمليل أن يليون ليبع الممارسيا والعوا يل دور فيي ترا يع
خصوصيا لييدى اللالييو تييدني التحصييةل األكيياديمي ،نهييا :ضييعً
سييتوى فاعلةيية الييتا األكاديمةيية،
ً
االند اج ع المهام واألنشلة األكاديمةة ،واختالف أسالةو التدريس التي تحد ل فهم اللالب واسيتةعاكهم
للمهام األكاديمةة ،كاإلضافة إلى االختالفا الصيفةة واال تماعةية ،وأي ً يا اخيتالف القيدرا واإل لانيا
لديهم ،كما أن خبرا الفشل قد تسيهم فيي ترا يع سيتوى فاعلةية اليتا األكاديمةية ليديهم & (Pintrich
).Schunk, 1996
وأضاف كانيدروا ( )Bandur, 2000 , 3-5أن يل العوا يل الميعحري فيي فاعلةية اليتا األكاديمةية
اإلقناع اًلجتماعي ،والتي يتمثل فيي :القيدرا اإلقناعةية اللفاةية أو عوا يل اإلقنياع اللفايي المصيحوكة
نارا ألنها تقدم األدلية
كأنماط التأحةرا اال تماعةة ،وإتقان الخبرات والتي يتمثل في :ال(برا النشلةن ً
الفعلةة الحقةقةة على دى إ لانةة سةلري المتعلم أو نجاح فةما يسعي لتحقةق  ،والخبارات البديلاة والتيي
تتمثل في :خبرا اإلنجا الفعلي الحقةقيي التيي يحققهيا اللاليو عبير يدي واسيع و تنيوع يل األنشيلة
والمهام واالعتقاد المو و كارتفاع ستوى فاعلةة اليتا وحباتهيا النسيبي ،و قاو تهيا ألي تيأحةرا سيالبة
علةهان كالفشل المعقت في كع المهام ،والحالة النفسية اًلنفعالية والتي تتمثل فيي :البنةية الفسيةولو ةة
واالنفعالةة أو الو دانةة والحالة المزا ةة واالنفعالةة أو الدافعةية التيي تيعحر عليى إدراك الميتعلم لفاعلةتي
التاتةة ،وعلى األحلام التي يصدرها.
ويملل است(دام هته العوا ل في استنتاج عدد ل الممارسا  ،التي يمليل يل خاللهيا تعزييز فاعلةية
التا األكاديمةة لدى اللالب في واقً التعلم واإلنجا  ،و نها :تحديد األهداف والمايا المحددي ليحداء،
وتحديد الحد األدنى ل المعرفة والمهارا اإلدراكةة ال رورية للتعلم ،وإعداد أنشلة ثةري واالسيتمرار
في طرح تحديا ديدي ،والتدرج فيي األهيداف الصيعبة يع تليور هيارا المتعلميةل ،وتفعةيل أنشيلة
المجموعا التعاونةة ،وك(اصة المجموعا الصمةري نها ،وتوفةر فرص أ ام المتعلمةل يالحايون فةهيا
ً
وحلوال صحةحة ،وإشعار اللالب كمدى تقد هم ،وكأية در ة نجاح يحر وها فيي
األقران ويقد ون نماذج
واقيً الييتعلم ،وتزويييد المييتعلم كييالتقةةم المناسييو وتعزيييز سييتوى األداء ،وتييوفةر قييدر ييل المسيياعدا
األكاديمةة الهادفة للمتعلمةل (الملرفي.)28-27 ،2014 ،
مظاهر فاعلية الذات األكاديمية
يتصً المتعلمون ذوو فاعلةية اليتا األكاديمةية المرتفعية كجملية يل ال(صيائو العا ية المرتبلية
كقدرا المتعلمةل خالل مارسة األنشيلة فيي المجياال األكاديمةية الم(تلفية ،والتيي تتمثيل فيي اياهر
فاعلةة التا األكاديمةة ،و نها :القدري على التركةز على الهدف أو الماية ،والتوقع اإليجاكي لي  ،والرغبية
في المجاكهة واالنشمال واالن(راط التام في المهام والمقاو ة كقوي عنيد جاكهية الصيعوكا  ،والتفياني فيي
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إطار العمل كفريق نحو تحقةق األهيداف والماييا  ،واليتحلم اليتاتي والقناعية التاتةية ،وتفهيم االحتمياال
)(Anderson, 2004, 20-21
كما تتحدد ااهر فاعلةة التا األكاديمةة في كل ل :التعاون الدراسيي  ،ودافعةية االنجيا  ،و هياري
إداري الوقت وتناةم  ،و هاري إداري ال موط (عبدالعزيز ،وإ ام ،وياسةل.)2015 ،
وقد قا ت الباحثة كتحديد المااهر التي تت منها فاعلةة اليتا األكاديمةية ،والتيي تمثيل أكعياد قةياس
فاعلةة التا األكاديمةة فيي ضيوء اإلطيار النايري والتعريفيا الم(تلفية لهيا ،كاإلضيافة إليى يا حددتي
الدراسيييا السييياكقة المتصيييلة كهيييا ،وكعييي المقيييايةس التيييي قيييد تها الدراسيييا السييياكقة ،ثيييل:
) ،(Goulão, 2013وشيييند ،وشيييعت ،ورا يييز ( ،)2014و لحيييم ( ،)2015والبر نجيييي (،)2016
وخلصت الباحثة إلى سبعة أكعاد لفاعلةة التا األكاديمةة ،وهيي :الثقية فيي النجياح ،والمثياكري ،و وا هية
الصعوكا األكاديمةة ،وإداري الوقت ،والتوافيق األكياديمي ،وأداء المهيام األكاديمةية ،وال(بيرا البديلية ،
ً
تفصةال لها:
وفةما يلي
الثقة في النجاح :تتمثل في قدري اللالو على تحقةق تقدم دراسي ،ورغبة كبةري في ا تةا اال تحان،
والحصول على در ا رتفعة قارنة كز الئ .
المثابرة :تتمثل في قدري اللالو على واصلة أداء المهام األكاديمةة ،والحرص على إكمالها كحمياس
ونشاط هما كانت صعوكتها.
مواجهة الصعوبات األكاديمية :تتمثل في قدري اللالو على أداء أصعو المهام التيي تتحيدى قدراتي ،
وكتل قصارى هده لتتلةل الصعوكا التي تمنع ل الوصول ألهداف
التخ يط وإدارة الوقت :تتمثل في قدري اللالو على وضع أهداف واضحة وااللتزام كتنفةتها ،واتباع
دول دراسي حدد ،والحرص على ح ور المحاضرا في وعدها المحدد ل كداية العام.
التوافق األكاديمي :يتمثل في قدري اللالو على المشاركة فيي المناقشيا األكاديمةية يع اليز الء أو
داخل قاعا الدرس ،وقدرت على ساعدي الئ وتشجةعهم على أداء التللةفا الجماعةة.
القدرة على أداء المهام األكاديمية :تتمثل في قدري اللالو عليى القةيام كميا يلليً كي
ونجاح وإتقان ،والحرص على فهم األفلار و وضوعا المقررا الدراسةة فه ًما ةدًا.

يل هيام كثقية

الخبرات البديلة :تتمثل في قدري اللالو عليى تعليم أشيةاء دييدي و فةيدي وخبيرا تعلةمةية تمةيزين
لتلبةقها في حةاتي خيارج الجا عية ،والشيعور كيأن اليتعلم يجعيل لديي طميوح وإرادي وتحميل للمسيئولةة،
واالعتماد على النفس.
وم الدرالات التي تناولت فاعلية الذات األكاديمية
دراسة عبدهللا ( ،)2012التي توصلت إلى أن طالب الجا عة يمتللون فاعلةة ذاتةة دركية ،وتو يد
فروقًا ذا داللة إحصائةة في فاعلةة التا تبعًا لمتمةر الجنس (ذكور ،وإناث) لصيالح اليتكور ،كميا تبيةل
أن ال تو د فروق ذا داللة إحصائةة على قةاس فاعلةة التا المدركة وفقًا لمتمةير الت(صيو (علميي،
وإنساني) ،كما و د أن هناك فروقًا ذا داللة إحصائةة كالنسبة للتفاعال كةل الجنس والت(صو.
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وأوضحت دراسة كل يل( )Nasir & Iqbal, 2019( ،)Abd-Elmotaleb & Saha, 2013
أن يملل التنبع كاألداء األكاديمي ل خالل فاعلةة التا األكاديمةة ،كما أوضيحت دراسية لحيم ()2015
أن ستوى اللفاءي التاتةة األكاديمةة لدى طلبة المرحلة األساسةة اء كدر ة توسيلة ،وتوصيلت دراسية
) )Satici1 & Can, 2016إليى تيأحةر النيوع عليى فاعلةية اليتا األكاديمةية ،كميا توصيلت دراسية
) (Mirderikvand, 2016إلى أن فاعلةة التا األكاديمةة لها عالقة كالجنس و ستوى التعلةم.
وأسفر دراسة ) (Sachitra& Bandara, 2017عل أن اإلنياث أظهيروا فاعلةية ذا أكاديمةية
أعلى ل التكور ،كما أسفر دراسية () Koloa, Jaafar& Ahmad, 2017عيل أن سيتويا فاعلةية
التا األكاديمةة رتفعة لدى طالب الجا عة ،وتو د عالقة إيجاكةية كيةل فاعلةية اليتا األكاديمةية واألداء
األكاديمي لدى طالب السنوا النهائةة.
وأوضحت دراسية التميالي ( )201۹أن سيتوى فاعلةية اليتا األكاديمةية و سيتوى االتجياه نحيو
التفلةر الناقد اء رتفعًا ،كما أن هناك عالقة ارتباطةة و بة كةل فاعلةة التا األكاديمةية واالتجياه نحيو
التفلةر الناقد.
العالقة بي متغيرات الدرالة
لقد أوضحت بعض الدرالات ارتباط قلق المستقبل المهناي بابعض المتغيارات تاات الصالة باليقظاة
العقلية وفاعلية الذات األكاديمية والتحصيل الدرالي وفيما يلي عرضاا لها :
ا
أوًل :درالات تناولت قلق المستقبل المهني واليقظة العقلية
دراسة ) ،)Zhang, 2011والتي أسفر عل أن ذوي الةقاة العقلةة يتمةيزون كيالوعي اللحايي،
وعدم إصدار األحلام ،كما تساهم الةقاة العقلةة في تنمةة عملةة صنع القرار المهني التلةفي ،وأي ً ا ترتبط
الةقاة العقلةة ارتبا ً
طا وحةقًا كالتردد الوظةفي العاطفي والمشاركة المهنةية ،يع و يود وانيو تعيددي يل
الةقاة تسهم كقدر كبةر ل التبايل في التردد الوظةفي العاطفي.
وتوصلت دراسة ) (Ahmed, Trager, Rodwell, Foinding & Lopez, 2017إلى فاعلةة
الةقاة العقلةة في خف قلق المستقبل ،وتحسةل األداء األكاديمي ،كما تو يد عالقية سيببةة كيةل سيتويا
التوتر واألداء األكاديمي.
كميا توصيلت دراسية)  )Galles , Lenz , Peterson, & Sampson , 2019إليى أن الةقاية
العقلةة ترتبط سيلبةًا كاألفليار المهنةية السيلبةة ،كميا أن الةقاية العقلةية يمليل أن تسيهم فيي اللفياءي التاتةية
و هارا حل المشلال (األفلار السلبةة المهنةة تعبر عل قلق المستقبل المهني).
ثانياا :درالات تناولت قلق المستقبل المهني وفاعلية الذات األكاديمية
وتوصلت دراسة سويد ( )2012إلى و ود عالقة ارتباطةة سالبة كةل اللفاءي النفسةة وقلق المستقبل
المهني لدى طالب الجا عة المصريةل والسعوديةل ،وأي ا ً و ود فروق ذا داللة إحصائةة كيةل توسيط
در ا اللالب المصريةل و توسط در ا اللالب السعوديةل فى قلق المسيتقبل المهنيى لصيالح العةنية
المصرية.
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دراسة أكو شنو ( )2012التي توصلت إلى و ود عالقة ارتباطةة دالة إحصائةا ً كةل قليق المسيتقبل
المهنى والتوافق الدراسي ،وعدم و ود فروق دالة احصائةا ً كةل توسلا در يا الليالب و توسيلا
در ا اللالبا على قةاس قلق المستقبل المهني ،وو ود فروق دالة إحصيائةا ً كيةل توسيلا در يا
طالب كلةية االقتصياد المنزليى فيى األقسيام الم(تلفية عليى قةياس قليق المسيتقبل المهنيى تعيزى لمتمةير
الت(صو الدراسي ،وعدم و ود فروق تُعزى لمتمةر الفرقة الدراسةة التيي ينتميى إلةهيا اللالب(التوافيق
الدراسي أحد أكعاد فاعلةة التا األكاديمةة).
أسفر دراسة الزغبي ( ) 2017عل و ود عالقة إيجاكةة دالة كةل التسيويً األكياديمي وكيل يل
فاعلةة التا األكاديمةة وقلق المستقبل ،ف ًال عل و ود فروق ذا داللة إحصائةة كيةل توسيط در يا
التكور و توسط در ا اإلناث في التسويً األكاديمي وقلق المستقبل لصالح اليتكور ،وليم تلحيظ و يود
وهري يا كييةل توسييلا در ييا الييتكور و توسييلا در ييا اإلنيياث فييي فاعلةيية الييتا
فييروق داليية
ً
األكاديمةة .ف ال عل ذلك ال يو د دور هم للتفاعيل كيةل التسيويً األكياديمي وفاعلةية اليتا األكاديمةية
وقلق المستقبل استنادًا إلى الت(صو األكاديمي ،وأن يملل التنبع كالتسويً األكياديمي يل خيالل فاعلةية
التا األكاديمةة وقلق المستقبل.
كما أسفر دراسة الرشةدى ()2017عل و ود عالقة علسةة ذا داللة إحصيائةة فيي أكعياد قليق
المستقبل والدر ة الللةة ع الفاعلةة التاتةة عدا كعد قلق الصحة والمو  ،وهيته النتةجية تشيةر إليى و يود
ارتباط سلبي كةل قلق المستقبل والفاعلةة التاتةةن حةث صاحو ارتفاع قلق المستقبل ان(فا فيي الفاعلةية
التاتةة لدى طلبة كلةة المجتمع كجا عة حائل.
وأوضحت دراسة السفاسفة ( )2017أن ستوى قلق ال(ريجةل كان رتفعًا ،وأن العالقة كةل قلق المستقبل
واللفاءي التاتةة المدركة علسةة ،وال تو د فروق في قلق المستقبل تعزى للنوع.
وتوصلت دراسة (ةمر ،والوذينالی ( )2018إلى و ود ارتباط سالو دال إحصيائةًا كيةل در يا
اللالب على قةاس قلق المستقبل المهنيي كأكعياده الم(تلفية ( قليق الحصيول عليى وظةفية كعيد الت(يرج ،
سيتوى اليدخل والملانية
والقلق السلبي تجاه المستقبل المهني ،وفقدان قةم اال تهاد والمثاكري  ،وان(فيا
لمهنة المستقبل ،والدر ة الللةة) ودر اتهم على كل ل قةاس فاعلةة اليتا األكاديمةية واليدافع لإلنجيا
األكيياديمي كأكعيياده الم(تلفيية ( الرغبيية فييي التفييوق والتمةييز ،اللمييوح ،المثيياكري  ،التملييو علييى العوائييق
والصعوكا ) ،والدر ة الللةة .و ود فروق ذا داللية إحصيائةة فيي مةيع أكعياد قليق المسيتقبل المهنيي
ودر ت الللةة كةل رتفعي و ن(ف ي فاعلةة التا األكاديمةة لصالح ن(ف ي فاعلةة التا األكاديمةة.
تمةرا أساسةًا في التنبع
وتوصلت دراسة صادق (  )201۹إلى أن عتقدا فاعلةة التا األكاديمةة
ً
كتوافق اللالو ع حةات الجا عةة كجمةع أكعادها ،كما توصيلت النتيائج إليى أن التو ي المسيتقبلي المهنيي
يتنبأ كالتوافق األكاديمي والتوافق العاطفي الش(صي لدى عةنة الدراسة ل طالب الجا عية ،كةنميا التو ي
المستقبلي األسري ال يتنبأ كالتوافق ع الحةاي الجا عةة.
ثالثاا :درالات تناولت قلق المستقبل المهني والتحصيل الدرالي
توصلت دراسة الصرايري ،والحجايا ( )2008إلى عدم و ود فروق كةل اليتكور واإلنياث فيي قليق
المستقبل المهني ،كميا ال تو دعالقية كيةل المسيتقبل المهنيي والمعيدل التراكميي ليدى طيالب كلةية العليوم
التركوية كجا عة اللفةلة التقنةة.
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وتوصلت دراسة غنايم ( )2018إلى و ود عالقية ارتباطةية سيالبة وغةير دالية إحصيائةًا كيةل قليق
المستقبل المهنى والتحصةل األكاديمي لدى أفراد عةنة الدراسية يل طيالب شيعبة التركةية ال(اصية كللةية
التركةة كاإلسماعةلةة ،وو ود عالقة ارتباطةة سيالبة كيةل قليق المسيتقبل المهنيي والرضيا عيل الت(صيو
الدراسى لدى أفراد عةنة الدراسة ،ويملل التنبع كالتحصةل األكاديمى ليدى طيالب شيعبة التركةية ال(اصية
كللةة التركةة كاإلسماعةلةة ل خالل در اتهم في الرضا عل الت(صو الدراسي ،فيي حيةل ال يشيلل قليق
تأحةرا داالً فى التنبع كالتحصةل األكاديمي.
المستقبل المهنى
ً
كميا توصييلت دراسيية ) )Al Hwayan, 2020إلييى أن سييتوى قلييق المسييتقبل يييرتبط كمسييتوى
ً
عتيدال .كاإلضيافة إليى
هارا ات(اذ القرارا المهنةة  ،في حةل أن ستوى ات(اذ القرارا المهنةة كيان
ذلك  ،أظهر النتائج أن هناك اختالفا ذا داللة إحصائةة في القلق المستقبلي اعتمادًا على الجينس (أي
ذكر  /أنثى) ،و ستوى التحصةل (أي التحصةل العالي  /التحصةل المن(ف ) ،كةنما كالنسبة لصنع القيرار
وأخةيرا  ،أظهير أن
المهني ،كانت هناك اختالفا اعتمادًا على الجنس ،وللل لةس على ستوى اإلنجيا .
ً
القلق المستقبلي هو تنبع كمهارا ات(اذ القرار المهنةة.
فروض البحث:
تحدد فرو

البحث الحالي فةما يأتي:

 -1ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل النوع (ذكر ،وأنثى) ،والبرنا ج (نوعي ،وعادي) والتفاعل كةنهما
في تبايل در ا قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ية الللةية) ليدى طيالب الفرقية الراكعية كللةية
التركةة.
 -2ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل النوع (ذكر ،وأنثى) ،والبرنا ج (نوعي ،وعادي) والتفاعيل كةنهميا
في تبايل در ا الةقاة العقلةة (األكعاد ،والدر ة الللةة) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة.
 -3ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل النوع (ذكر ،وأنثى) ،والبرنا ج (نيوعي ،عيادي) والتفاعيل كةنهميا
في تبايل در ا فاعلةة التا األكاديمةة (األكعاد ،والدر ة الللةة) لدى طالب الفرقية الراكعية كللةية
التركةة.
 -4يو د ارتباط سالو دال إحصائةًا كةل در ا طالب الفرقة الراكعة كالبرا ج النوعةة والعاديية والعةنية
الللةة في قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ة الللةة) ،ودر اتهم في الةقاة العقلةة.
 -5يو د ارتباط سالو دال إحصائةًا كةل در ا طالب الفرقة الراكعة كالبرا ج النوعةة والعاديية والعةنية
الللةة في قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ة الللةة) ،ودر اتهم في فاعلةة التا األكاديمةة.
 -6تو د فروق دالة إحصائةًا كةل توسلي در ا ( المرتفعةل ،والمن(ف ةل) في التحصيةل الدراسيي
علييى قةيياس قلييق المسييتقبل المهنييي لييدى طييالب البييرا ج النوعةيية والعادييية والعةنيية الللةيية لصييالح
المن(ف ةل في التحصةل الدراسي.
 -7يملل التنبع كفاعلةة التا األكاديمةة ل خالل قلق المستقبل المهني والةقاة العقلةة لدى طالب الفرقية
الراكعة كللةة التركةة.
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إ راءا البحث:
أوًلا :منهج البحث:
تم است(دام المنهج الوصفي االرتبياطى المقيارنن لمالء تي للبةعية البحيث الحيالين حةيث يتنياول
الفروق في تمةرا البحث لدى البرا ج النوعةة والعادية.
ثانياا :مجتمع البحث وعينته:
المجتمع المستهدف لهيتا البحيث هيو الليالب المعلميون كللةية التركةية ،والتيي يمثلهيا فيي البحيث الحيالي
اللالب المعلمون كالفرقة الراكعة كالت(صصا العلمةة في البرا ج النوعةة والعادية.
أما عينة البحث :تم اختةار عةنة البحث الحيالي يل الليالب المعلميةل كالفرقية الراكعية فيي البيرا ج
النوعةة والعادية في ت(صيو (البةوليو ي ،واللةمةياء ،والرياضيةا ) ،خيالل العيام الدراسيى (– 201۹
.)2020
تم تقسيم عينة الدراسة إلى عينة تجريب األدوات والعينة األلالية كما يأتي:
أ -عينة تجريب األدوات:
تلونت عةنة تجريو األدوا ل ( )88طالبًا كالت(صصا العلمةة ( 3۹كةيواو ي 25 ،كةمةياء22 ،
رياضةا )ُ ،
طبقت علةهم أدوا البحث كهدف حساب ال(صائو السةلو ترية لها ،والتأكيد يل صيالحةة
است(دا ها ع أفراد عةنة البحث األساسةة.
ب -عينة البحث األلالية
تلونت عةنة البحث ل ( )311طالبًا ل طالب الفرقة الراكعة علمي كالبرا ج النوعةة والعادية ت(صو
(كةولو ي ،كةمةاء ،رياضةا ) ،نهم ( 127طالبًا كالبرا ج النوعةة 184 ،طالبًا كالبرا ج العادية) 83( ،طالبًا،
 228طالبة) ،للعام الدراسي ( ،)2020- 201۹وقد اختار الباحثة طالب الفرقة الراكعةن ألنهيم عليى أعتياب
شعورا كقلق المستقبل المهني ،ويوضح دول ( )1تو يع عةنة البحث.
الت(رجن لتا فهم أكثر
ً
جدول ( :)1توزيع عينة البحث األلالية وفقاا للنوع و لنوع البرنامج والتخصص
البرنامج

عادي

النوع
البيولوجي
الكيمياء
الرياضيات
اإلجمالي

البيولوجي
الكيمياء
نوعي
الرياضيات
اإلجمالي
اإلجمالي

الناااااااااااااااااااااااااوع
تكر
12
12
27
51

47
43
133

55
59
70
184

9
8
15
32
83

44
34
17
95
228

53
42
32
127
311
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ثالثاا :أدوات البحث
است(د ت الباحثة في هتا البحث األدوا اقتةة:
 .1قةاس قلق المستقبل المهني
 .2قةاس الةقاة العقلةة
 .3قةاس فاعلةة التا األكاديمةة

العدد الثاني 2021

إعداد :الباحثة
إعداد :الباحثة
إعداد :الباحثة

 .1مقياس قلق المستقبل المهني
تم إعداد قةاس قلق المستقبل المهني وفقًا لل(لوا اقتةة:
أ -تحديد الهدم م المقياس:
قا ت الباحثة كإعداد هتا المقةاس لقةاس قلق المستقبل المهني لدى طالب الفرقة الراكعة كالبرنا جةل
النوعي ،والعادي.
ب -تحديد أبعاد مقياس قلق المستقبل المهني:
قا ت الباحثة كتحديد األكعاد التي يت منها المقةاس في ضوء اإلطار النايري والتعريفيا الم(تلفية
لقلق المستقبل المهني  ،كاإلضافة إلى يا حددتي الدراسيا السياكقة المتصيلة كي  ،وكعي المقيايةس التيي
قد تها الدراسا الساكقة ،ثيل :الصيرايري ،والحجاييا ( ،)2008وعبيدالعال ( ،)2010وأحميد (،)2013
والمييدهون ( ،)2014وأحمييد ،وإكييراهةم ،وأحمييد ( ،)2016والسفاسييفة ( ، )2017وفييي ضييوء هييته
المصادر ،قا ت الباحثة كتحديد أركعة أكعياد لمقةياس قليق المسيتقبل المهنيي ،وهيي :ال(يوف يل البلالية،
واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنة.
جا -صياغة مفردات المقياس:
تم صةاغة عدد ل المفردا في كل كعد ل أكعاد المقةاس ،وقد تلون المقةاس في صورت األولةة
ل ( )53فردي دلةة ،كع ها و و ،والبع اقخر سالون وذلك حتى تلون هناك صداقةة لإل اكية،
وللل فردي نها خمس استجاكا (في ضوء قةاس لةلر ) ،والمللوب ل اللالو أن ي ع عال ة (√)
أسفل البديل التي ي(تاره.
الخصائص السيكومترية لمقياس قلق المستقبل المهني
صدق المحتوى (صدق المحكمي )
فردات في صورت األولةة ،وعددها ()53
للتأكد ل صدق حتوى المقةاس ،قا ت الباحثة كعر
فردي على جموعة ل المحلمةل( )المت(صصةل في جال علم النفس التركوي ،والصحة النفسةةن وذلك
كهدف الحلم على:
 .1وضوح صةاغة تعلةما المقةاس.
 .2الء ة أكعاد المقةاس.
 .3ناسبة المفردا للبعد التي تنتمي إلة .
 .4الء ة الصةاغة اللفاةة لمفردا المقةاس.

( )ملحق ( )1قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات البحث.
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وقد أكدى السادي المحلمون كع التعديال  ،التي أُخت في االعتبار عند إعيداد الصيوري النهائةية،
ثل :حتف المفردا الملرري ،والمفردا التي كانت نسبة االتفاق علةها أقل ل %80ن ألن يجو أال تقيل
نسبة االتفاق في كل كند ل البنود عل  ( %80راد ،وسلةمان ،)351 ،2002 ،وكتلك أصبح عدد فردا
المقةاس ( )48فردي.
صدق المحك:
تم التحقق ل صدق المقةاس عل طريق حساب العالقة االرتباطةة كةل در ا قةاس قلق المستقبل
المهني (األكعاد ،والدر ة الللةة) ،والدر ة الللةة لمقةاس قلق المستقبل يل إعيداد ينيو حميود شيقةر (
 ،)2005وقد قام عد المقةاس كالتحقق ل ال(صائو السةلو ترية لهتا المقةاس.
طالبيا وطالبية يل طيالب الفرقية الراكعية
وقد تم تلبةيق المقةاسيةل عليى عةنية لونية يل ()88
ً
كالبرنا جةل العادي والنوعي ل الت(صصا العلمةية ،و ياء قيةم عيا ال االرتبياط،0.65 ،0.66 :
0.72 ،0.63 ،0.77 ،0.67ألكعاد المقةياس (:ال(يوف يل البلالية ،واالتجياه السيلبي نحيو الت(صيو،
والشعور كاإلحباط ،واالتجياه السيلبي نحيو المهنية)  ،والدر ية الللةية عليى الترتةيو ،و مةعهيا دال عنيد
عشرا على صدق المقةاس.
()0.01ن ما يعد
ً
مؤشر اًلتساق الداخلي:
تم حساب االتساق الداخلي للمقةاس ،وذلك ل خالل:
 ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد :تم حساب عا ال ارتباط در ة كل فرديكالدر ة الللةة للبعد التي تنتمي إلة  ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)2
جدول ( :)2قيم معامالت ارتباط درجة المفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى إليه لمقياس قلق
المستقبل المهني
البعد

الخوم م الب الة

الشعور باإلحباط

اًلتجاه نحو التخصص
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اًلتجاه نحو المهنة

رقم المفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل اًلرتباط
**0.449
**0.568
**0774
**0.748
**0.594
0.094
**0.662
**0.694
**0.790
**0.781
**0.382
**0.651
**0.603
**0.578
**0.450
**0.675
**0.505
**0.653
**0.678
**0.573

البعد

رقم المفردة
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

معامل اًلرتباط
**0.736
**0.493
**0.603
**0.760
**0.745
**0.806
**0.783
**0.794
**0.549
**0.539
**0.817
**0.491
**0.386
**0.637
**0.529
**0.451
**0.656
**0.559
**0.656
**0.544

مجلة البحث العلمي في التربية
البعد

رقم المفردة
21
22

المجلد 22
معامل اًلرتباط
**0.770
**0.516

البعد

العدد الثاني 2021
رقم المفردة
43
44
45
46
47
48

معامل اًلرتباط
**0.335
0.184
**0.493
**0.670
**0.476
**0.638

** تعنى أن اًلرتباط دال عند مستوى دًللة (.)0.01
يت ح ل نتائج دول ( )2أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالة عند ستوى داللة
() 0.01ن حةث تراوحت قةم عا ال ارتباط در ة المفردا كالدر ة الللةة لحكعاد التي تنتمى إلةها
كةل( )0.44۹و( ،)0.806ويدل ذلك على و ود عالقة ةدي و همة وقوية( )كةل در ة كل فردي
والدر ة الللةة للبعد التي تنتمي إلة  ،وتدل عا ال االرتباط على أن المفردا تقةس شةئًا شتر ًكا
( راد ،و سلةمان)357 ،2002 ،ن وكالتالي فإن فردا المقةاس تتج لقةاس در ة كل كعد ل أكعاد
قةاس قلق المستقبل المهني ،كاستثناء المفردا ( ،)44 ،43 ،35 ،11 ،6فجاء قةم عا ال ارتباطها
كالدر ة الللةة لحكعاد التي تنتمى إلةها أقل ل ()0.4ن لتا قا ت الباحثة كحتفها ،و ل حم تصبح عدد
فردا المقةاس ( )43فردي كدالً ل ( )48فردي كنا ًء على عشر االتساق الداخلي.
 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية للمقياس :تم حساب عا ال ارتباط در ة كل كعد كالدر ةالللةة للمقةاس ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)3
جدول ( :)3قيم معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس
معامل ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس
**0876
**0.859
**0.894
**0.772

البعد
الخوم م الب الة
اًلتجاه نحو التخصص
الشعور باإلحباط
اًلتجاه نحو المهنة

يت ح ل نتائج دول ( )3أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالة عند ستوى داللة
( ،)0.01كما تراوحت قةم عا ال ارتباط در ة كل كعد كالدر ة الللةة للمقةاس كةل ()0.772
و() 0.8۹4ن ما يدل على و ود عالقة ةدي و همة وقوية كةل در ة كل كعد كالدر ة الللةة للمقةاس،
وتدل عا ال االرتباط على أن األكعاد تقةس شةئًا شتر ًكا ( راد ،وسلةمان ،)357 ،2002 ،وكالتالي
فإن أكعاد المقةاس تتج لقةاس شيء شترك.

تفسير لمعامالت االرتباط حسب أحجامها وذلك إذا كانت االرتباطات دالة (مهمة أو حقيقة) ،إال أن هذه التفسيرات ال تنطبق
ًا
 قد اقترح جيلفورد
على االرتباطات غير الدالة ،وهي على النحو اآلتي(مراد:)158 ،2000،
أ -معامل االرتبــاط األقل من 0.2

(ضعيف) ،ويدل على عالقة غير مهمـة.

ب -معامل االرتباط من  0.2إلى 0.39

(ضعيف) ،ويدل على وجود عالقة ضعيفة.

ج -معامل االرتباط من  0.4إلى 0.69

(متوسط) ،ويدل على عالقة جيدة ومهمة.

د -معامل االرتبـاط من  0.7إلى 0.89

(مرتفع) ،ويدل على عالقــة قويــة.

ه -معامل االرتبــاط أكبر من 0.9

(مرتفع جدا) ويدل على عالقة شبه تامة.
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ثبات المقياس
تم حساب حبا المقةاس كلريقة ألفا كرونباخ عند حتف در ية المفيردي يل الدر ية الللةية للبعيد
التي تنتمي إلةي  ،وكلميت قيةم الثبيا لحكعياد ( ) 0.778،0.۹02 ،0.772 ،0.87۹ألكعياد ال(يوف يل
البلالة ،واالتجاه لسلبي نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنة ،كما كلميت قةمية
حبا المقةاس كلل ( ،)0.۹44وهي قةم حبا عالةة و قبولة إحصائةًا ،كما ات ح أن قةم عيا ال الثبيا
التي تم الحصول علةها عند حتف أي فردي ل فردا أكعاد المقةاس ،تقيل كدر ية كسيةلة عيل عا يل
حبا البعد كلل ،فةما عدا المفردي ( ،)13التي تنتميي لبعيد ال(يوف يل البلالية ،وكيتلك كالنسيبة للمقةياس
كلل ،كانت قةم عا ال الثبا التي تم الحصيول علةهيا عنيد حيتف أي فيردي يل فرداتي تقيل كدر ية
كسةلة عل عا ل الثبا ن ما يدل عليى أن مةيع فيردا المقةياس حاكتية ،وكيتلك يصيبح عيدد فيردا
المقةاس ( )42كنا ًء على نتائج الثبا .
يتبي مما لبق أن مقياس قلق المستقبل المهني يتمتع بدرجة م الصدق والثبات تسمح للباحثة
بالتخدامه في البحث الحالي مكوناا م ( )42مفردة بدًلا م ( )53مفردة بعد حذم ( )11مفردة بنا اء
على نتائج الخصائص السيكومترية.
الصورة النهائية لمقياس قلق المستقبل المهني:
قةاس قلق المستقبل المهني في صورت النهائةية ( )42فيردي( ، )والجيدول ()4

كلغ عدد فردا
يوضح تو يع المفردا .
جدول ( :)4توزيع مفردات مقياس قلق المستقبل المهني
أرقام المفردات
البعد
الخوم م الب الة
اًلتجاه السلبي نحو التخصص
الشعور باإلحباط
اًلتجاه السلبي نحو المهنة

أرقام المفردات الموجبة
10 ،۹ ،8 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1
18 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11
،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20
32 ،31 ،30 ،2۹ ،28
42 ،41 ،3۹ ،35 ،34 ،33

المجموع

أرقام المفردات
السالبة
5 ،3
1۹ ،16 ،14

عدد
المفردات
10
۹

22 ،21

13

،38 ،37 ،36
40

10
42

 .2مقياس اليقظة العقلية
تم إعداد قةاس الةقاة العقلةة وفقًا لل(لوا اقتةة:
أ -تحديد الهدم م المقياس:
قا ت الباحثة كإعيداد هيتا المقةياس لقةياس الةقاية العقلةية ليدى طيالب الفرقية الراكعية كالبرنيا جةل
النوعي والعادي.

( )ملحق ( :)2مقياس قلق المستقبل المهني
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ب -تحديد أبعاد مقياس اليقظة العقلية:
قا ت الباحثة كتحديد األكعاد التي يت منها المقةاس في ضيوء اإلطيار النايري والتعريفيا الم(تلفية
للةقاة العقلةة ،كاإلضيافة إليى يا حددتي الدراسيا السياكقة المتصيلة كي  ،وكعي المقيايةس التيي قيد تها
الدراسيا السياكقة ،ثيل(Brown&Ryan, ،) Buchheld, Grossman & Walach, 2001) :
) ،(Baer, Smith & Allen, 2004) ،2003والبحةري ،و حمود ( ،)2014وعبدالرحمل (،)2016
والمعموري ،وعبدالهادي( ،)2018والشلوي (.)2018
في ضوء هته المصادر ،قا ت الباحثة كتحديد خمسة أكعياد لمقةياس الةقاية العقلةية ،وهيي :الوصيً،
والتصرف كوعي ،والتقبل ،والتحلم في إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعل.
جا -صياغة مفردات المقياس:
تم صةاغة عدد ل المفردا في كل كعد ل أكعاد المقةاس ،وقد تلون المقةاس في صورت األولةة
ل ( )46فردي ،كع ها و و ،والبع اقخر سالون وذلك حتى تلون هناك صداقةة لإل اكية ،ولليل
فردي نها خمس استجاكا (في ضوء قةاس لةلر ) ،والمللوب ل اللالو أن ي ع عال ة (√) أسيفل
ونادرا ،وأكدًا).
البديل التي ي(تاره (دائ ًما ،وغالبًا ،وأحةانًا،
ً
الخصائص السيكومترية لمقياس اليقظة العقلية
صدق المحتوى (صدق المحكمي )
فردات في صورت األولةة ،وعددها ()46
للتأكد ل صدق حتوى المقةاس ،قا ت الباحثة كعر
فردي على جموعة ل المحلمةل( )المت(صصةل في جال علم النفس التركوي ،والصحة النفسةة ،وذلك
كهدف الحلم على:
.1
.2
.3
.4

وضوح صةاغة تعلةما المقةاس.
الء ة أكعاد المقةاس.
ناسبة العبارا للبعد التي تنتمي إلة .
الء ة الصةاغة اللفاةة لعبارا المقةاس.

وقد أكدى السادي المحلمون كع التعديال  ،التي ُخت في االعتبار عنيد إعيداد الصيوري النهائةية،
ثل :حتف المفردا الملرري ،والمفردا التي كانت نسبة االتفاق علةها أقل ل %80ن ألن يجو أال تقيل
نسبة االتفاق في كل كند ل البنود عل  ( %80راد ،وسلةمان ،)351 ،2002 ،وكتلك أصبح عدد فردا
المقةاس ( )43فردي.
صدق المحك:
تم التحقق ل صدق المقةاس عل طريق حساب العالقة االرتباطةة كةل در ا قةاس الةقاة العقلةة
(األكعاد ،والدر ة الللةة) ،والدر ة الللةة لمقةاس الةقاة العقلةة خماسي األكعياد( الصيوري القصيةري) يل
( )ملحق ( )1قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات البحث.
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إعداد عبدالرحمل(  ،)2016حةث تلون هتا المقةاس ل ( )20فردي ،وقد قام عد المقةاس كالتحقق يل
ال(صائو السةلو ترية لهتا المقةاس .
طالبيا وطالبية يل طيالب الفرقية الراكعية
وقد تم تلبةيق المقةاسيةل عليى عةنية لونية يل ()88
ً
كالبرنا جةل العادي والنوعي ل الت(صصا العلمةية ،و ياء قيةم عيا ال االرتبياط،0.82 ،0.77 :
0.84 ،0.78 ،0.83 ،0.77ألكعاد المقةاس :الوصً ،والتصرف كوعي ،والتقبل ،واليتحلم فيي إصيدار
عشيرا
الحلم ،والتحلم في ردالفعل ،والدر ة الللةة على الترتةو ،و مةعها دال عنيد ()0.01ن ميا يعيد
ً
على صدق المقةاس.
مؤشر اًلتساق الداخلي:
تم حساب االتساق الداخلى للمقةاس ،وذلك ل خالل:
 ارتباط درجة كل مفردة بالدرجاة الكلياة للبعاد :تيم حسياب عيا ال ارتبياط در ية كيل فيرديكالدر ة الللةة للبعد التي تنتمي إلة  ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)5
جدول ( :)5قيم معامالت ارتباط درجة المفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه لمقياس اليقظة
العقلية
البعد

الوصاااااااااااااااف

التقبااااااااااااال

التصرم بوعي
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التحكم في إصدار الحكم

** تعنى أن اًلرتباط دال عند مستوى دًللة (.)0.01
(.)0.05

التحكم في رد الفعل

رقم المفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل اًلرتباط
**0.649
**0.565
**0740
**0.756
**0.630
**0.710
**0.682
**0.710
**0.645
**0.671
**0.661
**0.527
**0.740
**0.656
**0.558
**0.615
**0.484
**0.552
**0.540
0.007
*.0213
**0.717

البعد

رقم المفردة
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

معامل اًلرتباط
**0.631
**0.699
**0.587
**0.664
**0.321
**0.733
**0.523
**0.516
**0.325
**0.489
*0.231
**0.634
**0.567
**0.500
**0.499
**0.636
**0.679
**0.552
**0.527
**0.542
**0.502

* تعنى أن اًلرتباط دال عند مستوى دًللة
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يت ح ل نتائج دول ( )5أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالية عنيد سيتوى داللية
()0.01ن حةث تراوحت قةم عا ال ارتباط در ية المفيردا كالدر ية الللةية لحكعياد التيي تنتميى إلةهيا
كةل( )0.484و( ،)0.756ويدل ذلك على و ود عالقة ةدي و همة وقوية كةل در ة كل فردي والدر ية
الللةة للبعد التي تنتمي إلة  ،وتدل عا ال االرتباط على أن المفردا تقةس شةئًا شتر ًكا (صالح راد،
وأ ةل سلةمان)357 ،2002 ،ن وكالتالي فإن فردا المقةاس تتج لقةاس در ة كل كعد ل أكعاد قةياس
الةقاة العقلةة ،كاسيتثناء المفيردا ( ،)33 ،31 ،27 ،21 ،20فجياء قيةم عيا ال ارتباطهيا كالدر ية
الللةة لحكعاد التي تنتمى إلةها أقل يل ()0.4ن ليتا قا يت الباحثية كحيتفها ،و يل حيم تصيبح عيدد فيردا
المقةاس ( )38فردي كدالً ل ( )43فردي كنا ًء على عشر االتساق الداخلي.
 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية للمقياس :تم حساب عا ال ارتباط در ة كل كعد كالدر ةالللةة للمقةاس ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)6
جدول ( :)6قيم معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس
معامل ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس
**0764
**0.883
**0.668
**0.743
**0.616

البعد
التصااااااااااارم
التصرم بوعي
التقبااااااااااااال
التحكم في إصدار الحكم
التحكم في رد الفعل

يت ح ل نتائج دول ( )6أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالية عنيد سيتوى داللية
( ،)0.01كمييا تراوحييت قييةم عييا ال ارتبيياط در يية كييل كعييد كالدر يية الللةيية للمقةيياس كييةل ()0.616
و()0.883ن ما يدل على و ود عالقة ةدي و همة وقوية كةل در ية كيل كعيد كالدر ية الللةية للمقةياس،
وتدل عا ال االرتباط على أن األكعاد تقةس شيةئًا شيتر ًكا ( يراد ،وسيلةمان)357 ،2002 ،ن وكالتيالي
فإن أكعاد المقةاس تتج لقةاس شةئ شترك.

ثبات المقياس
تم حساب حبا المقةاس كلريقة ألفا كرونباخ عند حتف در ية المفيردي يل الدر ية الللةية للبعيد
التي تنتمي إلة  ،وكلمت قةم الثبا لحكعاد ( )0.702، 0.724،0.762 ،0.803 ،0.835ألكعاد ال(وف
ل البلالة ،واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنية ،كميا كلميت
قةمة حبا المقةاس كلل ( ،)0.8۹2وهي قةم حبا عالةة و قبولة إحصيائةًا ،كميا ات يح أن قيةم عيا ال
الثبا التي تم الحصول علةها عند حتف أي فردي ل فردا أكعياد المقةياس ،تقيل كدر ية كسيةلة عيل
عا ل حبا البعد كلل فةما عدا المفردي ( ،)10التي تنتمي لبعد التصرف كوعي ،وكيتلك كالنسيبة للمقةياس
كلل ،كانت قةم عا ال الثبا التي تم الحصيول علةهيا عنيد حيتف أي فيردي يل فرداتي تقيل كدر ية
كسةلة عل عا ل الثبا ن ما يدل عليى أن مةيع فيردا المقةياس حاكتية ،وكيتلك يصيبح عيدد فيردا
المقةاس ( )37كنا ًء على نتائج الثبا .
يتضح مما لبق أن مقياس اليقظاة العقلياة يتمتاع بدرجاة ما الصادق والثباات تسامح للباحثاة
بالتخدامه في البحث الحالي مكوناا م ( )37مفردة بدًلا م ( )46مفردة بعد حذم ( )9مفردات بنا اء
على نتائج الخصائص السيكومترية.
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الصورة النهائية لمقياس اليقظة العقلية:
كلغ عدد فردا
تو يع المفردا .

قةاس الةقاة العقلةة في صورت النهائةة ( )42فيردي( ، )والجيدول ( )7يوضيح
جدول ( :)7توزيع مفردات مقياس اليقظة العقلية

أرقام المفردات
البعد
الوصاااااااااااااااااااااف
التصرم بوعي
التقباااااااااااااااااااااااال
التحكم في إصدار الحكم
التحكم في رد الفعل
المجموع

أرقام المفردات الموجبة

أرقام المفردات السالبة

8 ،7 ،6 ،2
18 ،17
25 ،24 ،23 ،22 ،21
2۹ ،26
37 ،36 ،35 ،34 ،33

5 ،4 ،3 ،1
1۹ ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،۹
20
31 ،30 ،28 ،27
32

عدد
المفردات
8
11
6
6
6
37

 .3مقياس فاعلية الذات األكاديمية
تم إعداد قةاس فاعلةة التا األكاديمةة وفقًا لل(لوا اقتةة:
أ -تحديد الهدم م المقياس:
قا ييت الباحثيية كإعييداد هييتا المقةيياس لقةيياس فاعلةيية الييتا األكاديمةيية لييدى طييالب الفرقيية الراكعيية
كالبرنا جةل النوعي والعادي.
ب -تحديد أبعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية:
قا ت الباحثة كتحديد األكعاد التي يت منها المقةاس في ضوء اإلطار النايري والتعريفيا الم(تلفية
لفاعلةة التا األكاديمةة ،كاإلضافة إلى ا حددت الدراسيا السياكقة المتصيلة كي  ،وكعي المقيايةس التيي
قييد تها الدراسييا السيياكقة ،ثييل  ،) Goulão, 2013) :وشييند ،وشييعت ،ورا ييز ( ،)2014و لحييم
( ،)2015والبر نجي (.)2016
في ضوء هته المصادر ،قا ت الباحثة كتحديد سبعة أكعاد لمقةاس فاعلةة التا األكاديمةة ،وهي :الثقية فيي
النجياح ،والمثياكري ،و وا هية الصيعوكا األكاديمةية ،وإداري الوقيت ،والتوافيق األكياديمي ،وأداء المهييام
األكاديمةة ،وال(برا البديلة.
جا -صياغة مفردات المقياس:
تم صةا غة عدد ل المفردا في كل كعد ل أكعاد المقةاس ،وقد تلون المقةاس في صورت األولةة
ل ( )۹8فردي دلةة ،كع ها و و ،والبع اقخر سالون وذلك حتى تلون هناك صداقةة لإل اكية،
وللل فردي نها خمس استجاكا (في ضوء قةاس لةلر ) ،والمللوب ل اللالو أن ي ع عال ة (√)
نادرا ،أكدًا).
أسفل البديل التي ي(تاره (دائ ًما ،غالبًا ،أحةانًاً ،

( )ملحق ( :)3مقياس اليقظة العقلية
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الخصائص السيكومترية لمقياس فاعلية الذات األكاديمية
صدق المحتوى (صدق المحكمي )
فردات في صورت األولةة ،وعددها ()۹8
للتأكد ل صدق حتوى المقةاس ،قا ت الباحثة كعر
فردي على جموعة ل المحلمةل( )المت(صصةل في جال علم النفس التركوي ،والصحة النفسةة ،وذلك
كهدف الحلم على:
 .1وضوح صةاغة تعلةما المقةاس.
 .2الء ة أكعاد المقةاس.
 .3ناسبة العبارا للبعد التي تنتمي إلة .
 .4الء ة الصةاغة اللفاةة لعبارا المقةاس.
وقد أكدى السادي المحلمون كع التعديال  ،التي أُخت في االعتبار عند إعيداد الصيوري النهائةية،
ثل :حتف المفردا الملرري ،والمفردا التي كانت نسبة االتفاق علةها أقل ل %80ن ألن يجو أال تقيل
نسبة االتفاق في كل كند ل البنود عل  ( %80راد ،سلةمان ،)351 ،2002 ،وكتلك أصبح عيدد فيردا
المقةاس ( )۹6فردي.
صدق المحك:
تم التحقق ل صدق المقةاس عل طريق حساب العالقة االرتباطةة كةل در ا قةاس فاعلةة التا
األكاديمةة (األكعاد ،والدر ة الللةية) ،والدر ية الللةية لمقةياس فاعلةية اليتا يل إعيداد عيالء شيعراوي
( ،)2000وقد قام عد المقةاس كالتحقق ل ال(صائو السةلو ترية لهتا المقةاس.
طالبيا وطالبية يل طيالب الفرقية الراكعية
وقد تم تلبةيق المقةاسيةل عليى عةنية لونية يل ()88
ً
كالبرنا جةل العادي والنوعي ل الت(صصا العلمةية ،و ياء قيةم عيا ال االرتبياط،0.75 ،0.78 :
0.82 ،0.68 ،0.76 ،0.6۹ ،0.80 ،0.77ألكعيياد المقةيياس :الثقيية ف يي النجيياح ،والمثيياكري ،و وا هيية
الصعوكا األكاديمةة ،وإداري الوقت ،والتوافق األكاديمي ،وأداء المهيام األكاديمةية ،وال(بيرا البديلية، .
عشرا على صدق المقةاس.
والدر ة الللةة على الترتةو ،و مةعها دال عند ()0.01ن ما يعد
ً
مؤشر اًلتساق الداخلي:
تم حساب االتساق الداخلي للمقةاس ،وذلك ل خالل:ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلياة للبعاد:
تم حساب عا ال ارتباط در ة كل فردي كالدر ة الللةة للبعد التي تنتمي إلة كعد حتف در ية المفيردي
ل الدر ة الللةة للبعد ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)8

( )ملحق ( )1قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات البحث.
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جدول ( :)8قيم معامالت ارتباط درجة المفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى إليه لمقياس فاعلية
الذات األكاديمية
البعد

الثقة في النجاح

إدارة الوقت

أداء المهام األكاديمية

المثاباااااااااااااااارة

التوافق األكاديمي

مواجهة الصعوبات األكاديمية

**0.629
**0.492
**0692
**0.649
**0.579
**0.479
**0.601
**0.732
**0.669
**0.491
**0.362
**0.715
**0.576
**0.690
**0.640
**0.489
**0.609
**0.524
**0.338
**0.545
**0.527
**0.518
**0.672
**0.637
**0581
**0.442
**0.711
**0.519
*0.219
**0.700
**0.640
**0.698
**0.751
**0.790
**0.604
*0.251
**0653
**0.310
**0.660
0.135
**0.595

**0305
**0.612
**0.301
**0.649
**0.464
**0.492
**0.605
**0.528
**0.561
**0.708
**0.700
**0.646
**0.431
**0.518
**0.453
**0.462
0.162
**0.537
**0.508
*0.262
**0.585
**0.676
**0447
**0.485
**0.653
**0.476
0.038
**0.601

الخبرات البديلة

رقم
المفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

معامل اًلرتباط

البعد

رقم
المفردة
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

معامل اًلرتباط

البعد

رقم
المفردة
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

معامل اًلرتباط
**0.560
**0.722
**0425
**0.692
**0.688
**0.521
**0.639
**.0633
**0.429
**0.541
**0.422
**0.687
**0.693
**0.545
**0711
**0.568
**0.520
**0.501
**0.536
**0.332
**0.600
**0.619
**0.621
**0.634
**0.500
**0.436
**0646

* تعنى أن اًلرتباط دال عند مستوى دًللة

** تعنى أن اًلرتباط دال عند مستوى دًللة (.)0.01
(.)0.05
يت ح ل نتائج دول ( )8أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالية عنيد سيتوى داللية
()0.01ن حةث تراوحت قةم عا ال ارتباط در ية المفيردا كالدر ية الللةية لحكعياد التيي تنتميى إلةهيا
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كةل( )0.425و( )0.7۹0ويدل ذلك على و ود عالقة ةدي و همة وقوية كةل در ة كيل فيردي والدر ية
الللةة للبعد التي تنتمي إلة  ،وتدل عا ال االرتباط على أن المفردا تقةس شةئًا شتر ًكا (صالح راد،
وأ ةل سلةمان ،)357 ،2002 ،وكالتالي فإن فردا المقةاس تتج لقةاس در ة كل كعد ل أكعاد قةياس
فاعلةيية الييتا األكاديمةيية ،كاسييتثناء المفييردا (،68 ،61 ،58 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،2۹ ،1۹ ،11
 ،)۹8فجاء قةم عا ال ارتباطها كالدر ة الللةة لحكعاد التيي تنتميى إلةهيا أقيل يل ()0.4ن ليتا قا يت
الباحثة كحتفها ،و ل حم تصبح عدد فردا المقةاس ( )84فردي كدالً ل ( )۹6فردي كنا ًء عليى عشير
االتساق الداخلي.
 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية للمقياس :تم حساب عا ال ارتباط در ة كل كعد كالدر ةالللةة للمقةاس ،و اء النتائج كما هي بةنة كالجدول (:)۹
جدول ( :)9قيم معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس
معامل ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس
**0.909
**0.852
**0.794
**0.827
**0.804
**0.875
**0.855

البعد
الثقة في النجاح
المثابااااااااااااااارة
مواجهة الصعوبات األكاديمية
إدارة الوقت
التوافق األكاديمي
أداء المهام األكاديمية
الخبرات البديلة

يت ح ل نتائج دول ( )۹أن مةع قةم عا ال االرتباط كانت و بة ودالية عنيد سيتوى داللية
( ،)0.01كمييا تراوحييت قييةم عييا ال ارتبيياط در يية كييل كعييد كالدر يية الللةيية للمقةيياس كييةل ()0.7۹4
و()0.۹0۹ن ما يدل على و ود عالقة ةدي و همة وقوية كةل در ية كيل كعيد كالدر ية الللةية للمقةياس،
وتدل عا ال االرتباط على أن األكعاد تقةس شيةئًا شيتر ًكا ( يراد ،وسيلةمان ،)357 ،2002 ،وكالتيالي
فإن أكعاد المقةاس تتج لقةاس شةئ شترك.

حبا المقةاس
تم حساب حبا المقةاس كلريقة ألفا كرونباخ عند حتف در ة المفردي ل الدر ة الللةية للبعيد اليتي
تنتمي إلة  ،وكلمت قةم الثبيا لحكعياد ()0.827،0.835 ،0.764 ،0.822،0.887 ،0.816 ،0.838
ألكعاد الثقة في النجاح ،والمثاكري ،و وا هة الصيعوكا األكاديمةية ،وإداري الوقيت ،والتوافيق األكياديمي،
وأداء المهام األكاديمةة ،وال(برا البديلة ،كما كلمت قةمة حبا المقةاس كليل ( ،)0.۹63وهيي قيةم حبيا
عالةة و قبولة إحصائةاً.
كما ات ح أن قةم عا ال الثبا التي تم الحصول علةها عنيد حيتف أي فيردي يل فيردا أكعياد
المقةاس ،تقل كدر ية كسيةلة عيل عا يل حبيا البعيد كليل ،فةميا عيدا المفيردا (،)۹5 ،78 ،26 ،10
وكتلك كالنسبة للمقةاس كلل ،كانت قةم عا ال الثبا التي تم الحصول علةها عنيد حيتف أي فيردي يل
فردات تقل كدر ة كسةلة عل عا ل الثبا ن ما يدل على أن مةع فردا المقةاس حاكتة ،وكتلك يصبح
عدد فردا المقةاس ( )80كنا ًء على نتائج الثبا .
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يتبي مما لبق أن مقياس فاعلية الذات األكاديمية يتمتع بدرجة م الصدق والثبات تسمح للباحثاة
بالتخدامه في البحث الحالي مكوناا م ( )80مفردة بدًلا م ( )98مفردة بعد حذم ( )18مفردة بنا اء
على نتائج الخصائص السيكومترية.
الصورة النهائية لمقياس فاعلية الذات األكاديمية:
كلغ عدد فردا قةاس فاعلةة اليتا األكادكمةية فيي صيورت النهائةية ( )80فيردي( ، )والجيدول
( )10يوضح تو يع المفردا .
جدول ( :)10توزيع مفردات مقياس فاعلية الذات األكاديمية
أرقام المفردات
البعد
الثقة في النجاح
المثابااااااااااااارة
مواجهة الصعوبات األكاديمية
إدارة الوقااااااات
التوافق األكاديمي
أداء المهام األكاديمية
الخبرات البديلاااااااة
المجموع

أرقام المفردات الموجبة
11 ،10 ،۹ ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1
22 ،21 ،20 ،1۹ ،17 ،16 ،15 ،13 ،12
33 ،32 ،31 ،30 ،2۹ ،28 ،26 ،25 ،23
44 ،43 ،42 ،41 ،3۹ ،38 ،36 ،35 ،34
56 ،54 ،52 ،51 ،4۹ ،48 ،47 ،46
68 ،67 ،66 ،64 ،63 ،61 ،60 ،58 ،57
78 ،77 ،76 ،75 ،73 ،72 ،71 ،70 ،6۹

أرقام المفردات
السالبة
5 ،2
18 ،14
27 ،24
45 ،40 ،37
55 ،53 ،50
65 ،62 ،5۹
80 ،7۹ ،74

عدد
المفردات
11
11
11
12
11
12
12
80

نتائج البحث و ناقشتها وتفسةرها
تعر الباحثة فةما يأتى نتائج البحث و ناقشتها وتفسةرها فى ضوء اإلطار النارى والدراسا
وأخةرا تُقدم كع التوصةا والبحوث المقترحة كنا ًء على نتائج البحث:
الساكقة،
ً
الفر

األول:

ينص الفرض األول على أنه :ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل (النيوع ،والبرنيا ج) والتفاعيل
كةنهما في تبايل در ا قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ة الللةة) ليدى طيالب الفرقية الراكعية كللةية
التركةة .
وللتحقق ل هيتا الفير  ،اسيت(د ت الباحثية اختبيار تحلةيل التبيايل حنيائي االتجياه Two Ways
Analysis of Varianceن لمعرفية يا إذا كيان هنياك أحير للتفاعيل كيةل النيوع ( ذكير ،وأنثيى) ،ونيوع
البرنا ج ( نوعي ،وعادي) لدى طالب الفرقية الراكعية كللةية التركةية عليى قةياس قليق المسيتقبل المهنيي
(األكعيياد ،والدر يية الللةيية) ( ييراد ،) 323 – 307 ،2000 ،و يياء النتييائج كمييا يوضييحها ييدول (
)11على النحو اقتى:

( )ملحق ( :)4مقياس فاعلية الذات األكاديمية
- 158 -

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الثاني 2021

المجلد 22

جدول ( :)11نتائج تحليل التباي لتفاعل (النوع× البرنامج) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة على
مقياس قلق المستقبل المهني (األبعاد والدرجة الكلية)
األبعاد

مصدر التباي

مجموع المربعات

الخوم م الب الة

النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج

148.517
2۹۹.35۹
7.256
12.۹36
280.127
61.73۹
125.705
343.۹6۹
0.6۹4
7.844
8.806
1.828
۹02.405
2483.823
154.۹26

اًلتجاه السلبي نحو
التخصص
الشعور باإلحباط
اًلتجاه السلبي نحو
المهنة
الدرجة الكلية

درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

متولط المربعات

قيمة (م)

مستوى الدًللة

148.517
2۹۹.35۹
7.256
12.۹36
280.128
61.73۹
125.705
343.۹6۹
0.6۹4
7.844
8.806
1.828
۹02.405
2483.823
154.۹26

2.005
4.041
0.0۹8
0.301
6.524
1.438
1.086
4.486
0.006
0.144
0.161
0.033
1.071
2.۹4۹
0.184

0.158غةر دال
0.05
0.755غةر دال
0.583غةر دال
.0.01
0.231غةر دال
0.2۹8غةر دال
0.05
0.۹38غةر دال
0.705غةر دال
0.688غةر دال
0.855غةر دال
0.301غةر دال
0.05
0.668غةر دال

يتضح م جدول ( )11بالنسبة للفروق بي طالب البرنامجي النوعي والعادي ما يأتي:
 و ود فروق دالة إحصائةا ً كةل توسلا در ا طالب البرنا ج النوعي والعادي في أكعاد قليقالمستقبل المهني  :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه السلبي نحو الت(صيو ،والشيعور كاإلحبياط ،والدر ية
الللةةن حةث كان توسط در ا اللالب كالبرنا ج النوعي( ) 125.25 ، 37.57 ،22.54 ،31.38
على الترتةو ،و توسط در ا الليالب كالبرنيا ج العيادي ()131.12 ، 3۹.۹۹ ،24.27 ،33.53
على الترتةو ،ويت ح ل قةم المتوسلا أن الفروق لصالح طالب البرنا ج العادي فيي أكعياد ال(يوف
ل البلالة ،واالتجاه نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ودر ت الللةة ،حةث كانت قةم ف دالة عنيد
(.)0.01( ،)0.05
ويعني ذلك أن طالب البرا ج العادية يعانون ل قليق المسيتقبل المهنيي كأكعياده ( ال(يوف يل البلالية،
واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط) أكثر ل طالب البرا ج النوعةة.
 ال يو د فرق دال إحصائةًا كةل توسلي در ا طالب البرنا ج النيوعي والعيادي فيي كعيد االتجياهالسلبي نحو المهنة ،حةث كلمت قةمة ف ( )0.161وهي غةر دالة إحصائةًا.
ويملل تفسةر ان(فا قلق المستقبل المهني كأكعاده ( ال(وف ل البلالة ،واالتجاه نحيو الت(صيو،
نارا لقلة أعداد طيالب
والشعور كاإلحباط )،لدى طالب البرا ج النوعةة عن لدى طالب البرا ج العاديةً ،
البرا ج النوعةة عل البرا ج العاديية ،و تياح لهيم فيرص للتعةيةل فيي الميدارس العاديية ،كميا أن البيرا ج
النوعةة حديثة عهد كللةة التركةة ،ولم يتم ت(ريج إال دفعتةل ،ف ًال عيل عقيد الللةية ليبع كروتوكيوال
عمل كةنها وكةل دارس اللما ن لتعةةل اللالب المتمةزيلن كما أن سةاسية الدولية تتجي إليى ييادي أعيداد
دارس اللما .
أ ا طالب البرا ج العادية فإنهم يعانون ل تزايد أعداد ال(ريجةل في جياال ت(صصياتهم ،ف ً
يال
عل نافسة الللةا األخرى لهم ،وخاصة كلةة العلومن حةث إنهم يحصلون على الدكلوم العام فيي التركةية،
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ويصبح لهم الحق تما ً ا في االلتحاق كمهنة التدريسن ما يعدي إلى قلة فرص العمل ،كاإلضيافة إليى عيدم
و ود تعةةنا .
ويملل تفسةر عدم و ود فروق كةل طالب البرا ج النوعةة والعادية في االتجاه السيلبي نحيو المهنية،
نتةجة ألنهم يلتحقون كنفس المهنة ،وهي هنة التدريس.
كما يتضح م جدول ( )11بالنسبة للفروق بي ال الب الذكور واإلناث
ال تو د فروق دالة إحصائةا ً كةل توسلا در ا اللالب التكور واالناث في أكعياد قليق المسيتقبل
المهني :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه نحو المهنة ،والدر ية
الللةة ،وكلمت قةمة ف ( )1.071 ،0.144 ،1.086 ،0.301 ،2.005عليى الترتةيو ،وهيى غةير دالية
إحصائةاً.
وتتفق هته النتةجة ع دراسة كل ل( :المحا ةد ،والسفاسفة2007،ن والصيرايري ،والحجاييا2008،ن
والشافعي ،والجبوري2010،ن وسمةل 2012،ن وكليار2013 ،ن وعلياهللا 2016،ن والسفاسيفة،2017،
وناصر )2018 ،التي توصلت إلى عدم و ود فروق كةل الجنسةل في قلق المستقبل المهني.
ع دراسية كيل يل ( :نيدوه200۹ ،ن واللاليو 2013،ن و (ةمير ،)2013،ودراسية(
وتتعار
ا ،)Hammad , 2016ودراسة(  ،) Al Hwayan, 2020والتي توصلت إلى و ود فروق كةل الجنسةل
في قلق المسنقبل المهني.
ويملل تفسةر عدم و ود فروق كةل التكور واإلنياث فيي قليق المسيتقبل المهنيين نتةجية لتمةير نايري
المجتمع لحنثى ،فأصبحث األنثى تسعى لتحقةق ذاتها عل طريق العمل ،و ل حم فهي تشعر كقلق المسيتقبل
المهني ثل التكر ،كما أن قت ةا العصر الحالي واحتةا ات عليت صيلو اقتصياد األسيري يقيوم عليى
عمل الزو ةل عًان ما عل ناري األنثى للعمل ضروري حتمةة ،فهي تشعر كحا تهيا للعميل ثيل اليتكر،
وكل ذلك أدى إلى عدم اختالف اللالب واللالبا في قلق المستقبل المهني.
كما يتضح م جادول ( )11بالنسابة لتفاعال (ناوع البرناامج × التخصاص) أناه ال يو يد أحير دال
لتفاعل (النوع × البرنا ج) في تبايل در ا اللالب على أكعاد قلق المستقبل المهني :ال(وف ل البلالة،
واالتجاه نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه نحو المهنة ،والدر ة الللةية ،حةيث كلميت قةمية ف
المحسوكة ( )0.184 ،0.033 ،0.006 ،1.438 ،0.0۹8على الترتةو ،وهي غةر دالة إحصائةًا.
ويعنى ذلك أن تأحةر نوع البرنا ج على أكعاد قلق المستقبل المهني :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه نحو
الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه نحو المهنة ،والدر ة الللةة ال ي(تلً كاختالف النوع ،وأن تأحةر
النوع (ذكر ،أنثى) على هته األكعاد والدر ة الللةة ال ي(تلً وفقًا لنوع البرنا ج (نوعي ،وعادي).
ما سبق يت ح أن الفر األول اليتي يينو عليى أني  :ال يو يد أحير دال إحصيائةًا لليل يل
(النوع ،والبرنا ج) والتفاعل كةنهما في تبايل در ا قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ة الللةية) ليدى
طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة  ،قد تحقق زئةًا.
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الفرض الثاني
ينص الفرض الثاني على أنه :ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل (النوع ،والبرنا ج) والتفاعيل
كةنهما في تبايل در ا الةقاة العقلةة (األكعاد ،والدر ة الللةة) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة .
وللتحقق ل هتا الفر  ،است(د ت الباحثة اختبار تحلةيل التبيايل حنيائي االتجياه Two Ways
Analysis of Varianceن لمعرفة ا إذا كان هناك أحر للتفاعل كةل النوع ( ذكر /أنثى) ،ونوع البرنا ج
( نوعي /عادي) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةية عليى قةياس الةقاية العقلةية (األكعياد ،والدر ية
الللةة) ( راد  ، ) 323 – 307 : 2000 ،و اء النتائج كما يوضحها دول ( )12على النحو اقتى:
جدول ( :)12نتائج تحليل التباي لتفاعل (النوع × البرنامج) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة
على مقياس اليقظة العقلية (األبعاد والدرجة الكلية)
األبعاد
الوصااااف

التصرم بوعي

التقبااااال

التحكم في إصدار
الحكم
التحكم في رد
الفعل
الدرجة الكلية
للمقياس

درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

متولط المربعات

قيمة (م)

مستوى الدًللة

1.253
23.۹24
22.381
321.744
383.070
31۹.۹31
34.10۹
40.488
6.667
123.320

0.035
0.66۹
0.625
6.0۹
7.256
6.060
2.50۹
2.۹78
0.4۹0
11.026

 0.852غةر دال
 0.414غةر دال
 0.430غةر دال
0.05
0.01
0.01
 0.114غةر دال
 0.085غةر دال
 0.484غةر دال
0.001

10۹.347

۹.776

0.01

0.001

 0.۹71غةر دال

2.646
6.756
0.16۹
6.5۹۹
۹.5۹2
2.004

 0.105غةر دال
0.01
 0.682غةر دال
0.01
0.01
 0.158غةر دال

مصدر التباي

مجموع المربعات

النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)

1.253
23.۹24
22.381
321.744
383.070
31۹.۹31
34.10۹
40.488
6.667
123.320

البرنامج (نوعي /عادي)

10۹.347

1

النوع× البرنامج

0.015

1

0.015

النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج

32.736
83.588
2.085
1787.547
25۹8.5۹8
524.76۹

1
1
1
1
1
1

32.736
83.588
2.085
1787.547
25۹8.5۹8
524.76۹

يت ح م جدول (  )12بالنسبة للفروق بي البرنامجي العادي والنوعي ما يأتي:
 و ود فروق دالة إحصائةًا كةل توسلا در يا طيالب البرنيا ج النيوعي والعيادي فيي أكعيادالةقاة العقلةة :التصرف كوعي ،والتحلم في إصدار الحليم ،واليتحلم فيي رد الفعيل ،والدر ية الللةية،
حةث كان توسط در ا اللالب كالبرنا ج النيوعي ()132.434 ،21.814 ،21.658 ، 38.316
عليييى الترتةيييو ،و توسيييط در يييا الليييالب كالبرنيييا ج العيييادي (،20.614 ،20.286 ،35.745
 )125.738على الترتةو ،ويت ح ل قةم المتوسلا أن الفروق لصالح طالب البرنا ج النيوعي فيي
التصرف كوعي ،والتحلم في إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعيل ،والدر ية الللةية ،حةيث كانيت قيةم
ف دالة عند (.)0.01( ،)0.05
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 ال تو د فروق دالة إحصائةا ً كيةل توسيلا در يا طيالب البرنيا ج النيوعي والعيادي فيي كعيديالةقاة العقلةة :الوصً ،والتقبلن حةيث كيان توسيط در يا الليالب كالبرنيا ج النيوعي (،26.732
 )23.004على الترتةيو ،و توسيط در يا الليالب كالبرنيا ج العيادي ( )23.83۹ ،26.0۹0عليى
الترتةو
ويعني ذلك أن طالب البرا ج النوعةة يتفوقون على طالب البرا ج العادية في الةقاية العقلةية كأكعادهيا:
التصرف كوعي ،والتحلم في إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعل ،والدر ة الللةة.
ويملل تفسةر ذلك كأن قلة أعداد طالب البرا ج النوعةة ،والتدريس لهم في قاعا جهزي ،حةيث تليون
هته القاعا لةفة فيي كثةير يل األحةيان ،وهيتا سياعدهم عليى التركةيز واالسيتماع كيوعي ليز الئهم
وأساتتتهم ،والوعي لما يفعلون ن ألن كل سيلوكةاتهم سيتلون الحايةن وكالتيالي فيإنهم سيةتحلمون فيي
انفعاالتهم و شاعرهم وردود أفعالهم تجاه المواقً التي يوا هونها ،وتجاه الئهم وأساتتتهم.
أ ا كالنسبة للالب البرا ج العادية فزيادي أعداد اللالب داخل قاعا الدراسة ،نتج عن عيدم تركةيزهم،
وعدم انتباههم ،والتحث ع الئهمن العتقادهم أن القائم كالتدريس ال يستلةع الحاية سيلوكةاتهم يل
كثري العددن كما أنهم ال يستلةعون سماع كع هم في أحناء المناقشا ن ما يجعيل وعيةهم وتحلمهيم فيي
انفعاالتهم و شاعرهم وردود أفعالهم تجاه المواقً التي يوا هونها ،وتجاه الئهم وأسياتتتهم أقيل يل
الئهم في البرا ج النوعةة.
كما يتضح م جدول ( )12بالنسبة للفروق بي ال الب الذكور واإلناث ما يلي:
 و ود فيروق دالية إحصيائةا ً كيةل توسيلا در يا الليالب واللالبيا فيي أكعياد الةقاية العقلةية :التصرف كوعي ،والتحلم في إصدار الحليم ،والدر ية الللةيةن حةيث كيان توسيط در يا الليالب
( )126.30۹ ،20.243 ، 35.852عليييى الترتةيييو ،و توسيييط در يييا اللالبيييا (،38.208
 )131.863 ،21.701على الترتةو ،ويت ح ل قةم المتوسلا أن الفيروق لصيالح اللالبيا فيي
التصرف كوعي ،والتحلم في إصدار الحلم ،والدر ة الللةةن حةث كانت قةم ف دالة عند (،)0.05
()0.01
 ال تو د فيروق دالية إحصيائةا ً كيةل توسيلا در يا الليالب واللالبيا فيي كعيدي الةقاية العقلةية:الوصً ،والتقبلن حةث كان توسيط در يا الليالب ( )23.038 ،26.337عليى الترتةيو ،و توسيط
در ا اللالبا ( )23.805 ،26.484على الترتةو.
ويعني ذلك أن اللالبا يتفوقون على اللالب في الةقاة العقلةة كأكعادها :التصرف كوعي ،والتحلم فيي
إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعل ،والدر ة الللةة.
وت(تلً هته النتةجة ع دراسة كل ل( :المعميوري ،وهيادي  2018 ،ن وقاسيم 2018 ،ن وأكيو العيال
 ،)2020،والتي توصلت إلى عدم و ود فروق كةل التكور واإلناث في الةقاة العقلةة.
ويملل تفسةر تفوق اللالبا عل اللالب فيي الةقاية العقلةية كأكعادهيا :التصيرف كيوعي ،واليتحلم فيي
صا ل اللالب عليى القةيام
إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعل ،والدر ة الللةة كأن اللالبا أكثر حر ً
ً
ووعةيا كميا يفعلوني يع الئهيم وأسياتتتهم،
تركةزا
كالمهام األكاديمةة التي يللفون كهان لتلك فهم أكثر
ً
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ً
تمهال وتحل ًما في شاعرهم وانفعاالتهم وردود أفعالهم في أحناء استتكارهم ،وكتلك داخل قاعيا
وأكثر
الدرس ،والدلةل على ذلك أن تحصةلهم أعلى ل اللالب.
كما يتضح م جدول ( )12بالنسبة لتفاعل (النوع × البرنامج) أنه ال يو يد أحير دال لتفاعيل (النيوع×
البرنا ج) في تبايل در ا اللالب على أكعياد الةقاية العقلةية :الوصيً  ،والتقبيل ،واليتحلم فيي إصيدار
الحلييم ،والييتحلم فييي رد الفعييل ،والدر يية الللةييةن حةييث كلمييت قةميية ف (،0.001 ،0.4۹0 ،0.625
 )2.004 ،0.16۹على الترتةو ،وهي قةم غةر دالة إحصائةًا.
ويعنى ذلك أن تأحةر نوع البرنا ج على أكعياد الةقاية العقلةية :الوصيً ،والتقبيل ،واليتحلم فيي إصيدار
الحلم ،والتحلم في رد الفعل ،والدر ة الللةة ال ي(تليً كياختالف نيوع اللاليو ،وأن تيأحةر نيوع اللاليو
(ذكر ،وأنثى) على هته األكعاد والدر ة الللةة ال ي(تلً وفقا ً لنوع البرنا ج ( نوعي ،وعادي).
 كما يو د أحر دال لتفاعل (النوع × البرنا ج) في تبايل در ا الليالب عليى كعيد التصيرف كيوعي،وهتا يعنى أن تأحةر نوع البرنا ج على كعد التصرف كوعي ي(تلً كاختالف النوع ،كما أن تأحةر نيوع
البرنا ج (نوعي ،وعادي) في كعد التقبل ي(تلً كاختالف نوع اللالو (ذكر ،أنثى) ،وكلمت قةمة ف (
 ،) 6.060وهي دالة إحصائةا ً عند ستوى (.)0.01
مما لبق يتضح أن الفرض الثاني الذي ينص على أناه :ال يو يد أحير دال إحصيائةًا لليل يل
(النوع ،والبرنا ج) والتفاعل كةنهما في تبايل در ا الةقاة العقلةة (األكعاد ،والدر ة الللةة) ليدى طيالب
الفرقة الراكعة كللةة التركةة  ،قد تحقق زئةًا.
الفرض االثالث
ينص الفرض الثالث على أنه :ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل (النوع ،والبرنيا ج) والتفاعيل
كةنهما في تبايل در ا فاعلةة التا األكادكمبة (األكعاد ،والدر ة الللةة) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةية
التركةة .
وللتحقق ل هتا الفر  ،است(د ت الباحثة اختبار تحلةيل التبيايل حنيائي االتجياه Two Ways
Analysis of Varianceن لمعرفة ا إذا كان هناك أحر للتفاعل كةل النوع ( ذكر /أنثى) ،ونوع البرنا ج
( نوعي /عادي) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةية عليى قةياس فاعلةية اليتا األكاديمةية (األكعياد،
والدر ة الللةية) ( يراد  ،) 323 – 307 : 2000 ،و ياء النتيائج كميا يوضيحها يدول ( )13عليى
النحو اقتى:
جدول ( :)13نتائج تحليل التباي لتفاعل (النوع × البرنامج) لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة
على مقياس اليقظة العقلية (األبعاد والدرجة الكلية)
األبعاد
الثقة في
النجاح
المثابرة

مصدر التباي

مجموع المربعات

النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)

186.126
64.535
13.014
129.181

درجات
الحرية
1
1
1
1
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قيمة (م)

مستوى الدًللة

186.126
64.535
13.014
129.181

4.883
1.693
0.341
3.123

0.05
 0.194غير دال
 0.559غير دال
 0.078غير دال
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درجات
الحرية
1
1
1
1
1
1

متولط المربعات

قيمة (م)

مستوى الدًللة

6.681
5.177
172.944
15.401
78.140
806.93

0.161
0.125
3.508
0.312
1.585
14.659

 0.688غير دال
 0.724غير دال
 0.062غير دال
 .0577غير دال
 0.209غير دال
0.001

4.454

0.084

 0.776غير دال

1.278

 0.259غير دال

0.397
5.777
1.250
4.413
2.505
2.612
8.381
0.110
0.046
4.413
0.169
0.398

 0.529غير دال
0.05
 0.265غير دال
0.05
 0.114غير دال
 0.107غير دال
0.01
 0.740غير دال
 0.829غير دال
0.01
 0.682غير دال
 0.528غير دال

األبعاد

مصدر التباي

مجموع المربعات

مواجهة
الصعوبات
األكاديمية

البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)

6.681
5.177
172.944
15.401
78.140
806.93

البرنامج (نوعي /عادي)

4.454

1

النوع× البرنامج

70.379

1

70.379

النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج
النوع(تكور /اناث)
البرنامج (نوعي /عادي)
النوع× البرنامج

17.535
255.294
55.215
187.857
106.666
111.220
549.680
7.228
3.047
11643.595
267.479
632.731

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.535
255.294
55.215
187.857
106.666
111.220
549.680
7.228
3.047
11643.595
267.479
632.731

التخ يط
وإدارة الوقت
التوافق
األكاديمي
القدرة على
أداء المهام
األكاديمية
الخبرات
البديلة
الدرجة الكلية
للمقياس

يتضح م جدول (  )13بالنسبة للفروق بي البرنامجي العادي والنوعي ما يأتي:
 ال تو د فروق دالة إحصائةا ً كةل توسلا در ا طالب البرنا ج النيوعي والعيادي فيي أكعيادفاعلةة التا األكاديمةة :الثقة في النجاح ،والمثاكري ،و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،والت(ليةط وإداري
الوقت ،والقدري على أداء المهام األكاديمةة ،وال(برا البديلية ،والدر ية الللةية ،حةيث كانيت قيةم ف
غةر دالة إحصائةًا.
 تو د فروق دالة إحصائةا ً كةل توسلا در ا طالب البرنا ج النيوعي والعيادي فيي كعيد التوافيقاألكاديمي حةث كيان توسيط در يا الليالب كالبرنيا ج النيوعي ( ، )36.253و توسيط در يا
اللالب كالبرنا ج العادي ( ،)38.350ويعني ذلك أن طالب البرا ج النوعةية يتفوقيون عليى طيالب
البرا ج العادية في التوافق األكاديمي.
ويملل تفسةر عدم و ود فروق كةل طالب البرا ج النوعةة والعادية في أكعاد فاعلةة التا األكاديمةة:
الثقة في النجاح ،والمثاكري ،و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،والت(لةط وإداري الوقيت ،والقيدري عليى أداء
المهام األكاديمةة ،وال(برا البديلة ،والدر ة الللةة ،كأن كل ل طالب البرا ج النوعةة والعادية يلتحقون
كالللةة كنفس جموع الدر ا في الثانوية العا ة ،وي( عون لنفس الالئحة (نفيس المقيررا الدراسيةة)،
ويُدرس لهم تقريبًا عام أع اء هةئة التدريس ،كما أن أهدافهم تلون واحدي ،وهي الحصول عليى در ية
البلالوريوس وااللتحاق كمهنة التدريسن لتلك فال يو د اختالف كةل طالب البرا ج النوعةية والعاديية فيي
فاعلةة التا األكاديمةة.
كما يملل تفسةر تفوق طالب البرا ج النوعةة على طالب البرا ج العادية في كعد التوافق األكياديمين
نتةجة لقلة أعداد طيالب البيرا ج النوعةيةن ميا يمينحهم الفرصية للمناقشيا الصيفةة ،والقةيام كيالعرو
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التقديمةة أ ام الئهم ،و شاركة الز الء في المهام األكاديمةة ،واإلعراب عل رأيهيم فيي حالية عيدم فهيم
المحاضرا  ،وطلو المساعدي سواء ل الز الء أو األسائتي ،وكل اسبق يمثيل صيعوكة كالنسيبة لليالب
البرا ج العاديةن نتةجة لزيادي أعدادهم داخل قاعا الدرسن ما يعدي إليى تمتيع طيالب البيرا ج النوعةية
كالتوافق األكاديمي عل طالب البرا ج العادية.
كما يتضح م جدول ( )13بالنسبة للفروق بي ال الب الذكور اإلناث مايلي:
 و ود فروق دالة إحصائةا ً كةل توسلا در ا اللالب واللالبا في أكعاد فاعلةة التا األكاديمةة :الثقة في النجاح ،والت(لةط وإداري الوقت ،والقدري على أداء المهام األكاديمةية ،وال(بيرا البديلية،
والدر ييية الللةييية  ،حةيييث كيييان توسيييط در يييا الليييالب (، 43.036، ،38.۹05 ، 40.415
 )40.624على الترتةو ،و توسط در ا اللالبا ()43.702 ،44.835 ،42.633 ،42.206
علييى الترتةييو ،ويت ييح ييل قييةم المتوسييلا أن الفييروق لصييالح اللالبييا فييي الثقيية فييي النجيياح،
والت(لةط وإداري الوقت ،والقدري على أداء المهم األكاديمةة ،وال(برا البديلة ،والدر ة الللةةن حةث
كانت قةم ف دالة عند (.)0.01( ،)0.05
 ال تو ييد فييروق داليية إحصييائةا ً كييةل توسييلا در ييا اللييالب واللالبييا فييي أكعيياد فاعلةيية الييتااألكاديمةة :المثاكري ،و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،والتوافق األكاديمي ،حةث كيان توسيط در يا
اللييالب ( )37.026 ،41.025 ،3۹.025علييى الترتةييو ،و توسييط در ييا اللالبييا (،40.517
) 37.576 ،42.751على الترتةو.
ويعني ذلك أن اللالبيا يتفوقيون عليى الليالب فيي فاعلةية اليتا األكاديمةية كأكعادهيا :الثقية فيي
النجاح ،والت(لةط وإداري الوقت ،والقدري على أداء المهم األكاديمةة ،وال(برا البديلية ،والدر ية الللةية،
كما ال يو د اختالف كةل اللالب واللالبا في أكعاد :المثاكري ،و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،والتوافق
األكاديمي
وتتفق هته النتةجة ع نتائج دراسة كل ل )Satici1 & Can, 2016) :التيي توصيلت إليى تيأحةر
النوع على فاعلةة التا األكاديمةة ،ودراسة ) ( Mirderikvand, 2016التي أوضحت أن فاعلةة اليتا
األكاديمةة لها عالقة كالجنس و ستوى التعلةم ،ودراسة ) (Sachitra& Bandara, 2017التي توصيلت
إلى أن اإلناث أظهر فاعلةة ذا أكاديمةة أعلى ل التكور.
وهرييا كيةل
وتتعار هته النتةجة ع دراسة الزغبي ( ،)2017والتي لم تلحظ و ود فروق دالة
ً
توسلا در ا التكور و توسلا در ا اإلناث في فاعلةة التا األكاديمةة.
ويملل تقسةر تفوق اللالبا على اللالب في كل ل الثقة فيي النجياح ،والت(ليةط وإداري الوقيت،
والقيدري عليى أداء المهييام األكاديمةية ،وال(بييرا البديلية ،والدر ية الللةيية لفاعلةية الييتا األكاديمةية كييأن
اللالبا يحققل در ا أعلى ل التكور سيواء فيي االختبيارا التحصيةلةة ،أو التللةفيا التيي يأدونهيا،
وذلك نتةجة الستعدادهل الجةد لال تحان ،ورغبتهل في التفوق أكثر ل اللالب ،كما أنهل يحرصيل عليى
حرصيا عليى ح يور المحاضيرا يل
ت(ليةط وتنايةم وقيت الدراسية واالسيتتكار واال تحيان ،وأكثير
ً
التكورن وهتا يساعدهل على القةام كمها هم األكاديمةة ،وتسلةم ا يللفل كي فيي الموعيد المحيدد أكثير يل
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التكور ،ويعدي تفوق اللالبا إلى شعورهل كأهمةة ا يتعلمون سيواء فيي حةياتهم األكاديمةية أو العملةية
خارج الجا عةن ما يعدي إلى يادي الفاعلةة األكاديمةة لللالبا عل اللالب.
كما يتضح م جدول ( )13بالنسبة لتفاعل (النوع × البرنامج)
 ال يو ييد أحيير دال لتفاعييل (النييوع× البرنييا ج) فييي تبييايل در ييا اللييالب علييى أكعيياد فاعلةيية الييتااألكاديمةيية :الثقيية فييي النجيياح ،والمثييياكري ،و وا هيية الصييعوكا األكاديمةيية ،والت(ليييةط وإداري
الوقت،والتوافق األكاديمي ،والقدري على أداء المهيم األكاديمةية ،وال(بيرا البديلية ،والدر ية الللةية،
حةث كانت قةم ف غةر دالة إحصائةًا.
ويعنى ذلك أن تأحةر نوع البرنا ج على أكعاد فاعلةة التا األكاديمةة :الثقة في النجياح ،والمثياكري،
و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،والت(لةط وإداري الوقيت،والتوافق األكياديمي ،والقيدري عليى أداء المهيام
األكا ديمةة ،وال(برا البديلة ،والدر ة الللةة ال ي(تليً كياختالف نيوع اللاليو ،وأن تيأحةر نيوع اللاليو
(ذكر ،وأنثى) على هته األكعاد والدر ة الللةة ال ي(تلً وفقا ً لنوع البرنا ج ( نوعي ،وعادي).
ما سبق يت ح أن الفر الثالث التي ينو على أن  :ال يو د أحر دال إحصائةًا للل ل (النوع،
والبرنا ج) والتفاعل كةنهما في تبايل در ا فاعلةة التا األكادكمبة (األكعاد ،والدر ة الللةة) لدى طالب
الفرقة الراكعة كللةة التركةة  ،قد تحقق زئةًا.
بنا اء علاى نتاائج الفارض األول ف ناه توجاد فاروق دالاة إحصاائياا باي متولا ي درجاات طاالب
البرنامج النوعي والبرنامج العادي على مقياس قلق المستقبل المهني (األبعااد والدرجاة الكلياة) فيماا
عدا بعد اًلتحاه السلبي حول المهنة؛ لذلك ليتم تقسيم عينة البحث إلى عيناة البارامج النوعياة وعيناة
البرامج العادية والعينة الكلية.
الفرض الرابع
ينص الفرض الرابع على أنه" :يو د ارتباط سالو دال إحصائةًا كةل در ا طالب الفرقة الراكعة
كالبرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة في قلق المستقبل المهني (األكعاد ،والدر ة الللةة) ،ودر اتهم فيي
الةقاة العقلةة .
 ،است(د ت الباحثة عا ل ارتباط كةرسون  ،و اء النتائج كميا يوضيحها

وللتحقق ل هتا الفر
الجدول (:)14
جدول ( :)14معامل اًلرتباط بي درجات طالب الفرقة الرابعة بالبرامج النوعية والعادية والعينة الكلية
في قلق المستقبل المهني (األبعاد والدرجة الكلية) ودرجاتهم في اليقظة العقلية
(األبعاد والدرجة الكلية)
البيااااااااااان
الوصف
التصرم بوعي

العينة

العدد

الخوم م
الب الة

اًلتجاه نحو
التخصص

الشعور
باإلحباط

اًلتجاه نحو
المهنة

طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية

127
184
311
127

**0.424*0.188**0.299**0.648-

**0.406**0.344**0.373**0.521-

**0.432*0.294**0.360**0.538-

 **0.386 *0.151**0.260**0.442-
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مجلة البحث العلمي في التربية

البيااااااااااان

التقبل
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إصدار الحكم
التحكم في رد
الفعل
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العقلية
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العينة

العدد

الخوم م
الب الة

اًلتجاه نحو
التخصص

الشعور
باإلحباط

اًلتجاه نحو
المهنة

طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية

184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311

**0.395**0.522**0.4030.090**0.243**0.429**0.270**0.359**0.3150.004**0.168**0.651**0.329**0.497-

**0.428**0.478**0.2300.143**0.207**0.355**0.349**0.367*0.2100.107*0.173**0.526**0.462**0.503-

**0.432**0.488**0.3690.140**0.252**0.437**0.309**0.381**0.3250.108**0.222**0.609**0.430**0.525-

**0.224**0.321**0.3220.076**0.184**0.422**0.260**0.156**0.2670.027*0.129**0.480**0.212**0.333-

( ** ) دال عند ( ) 0.01

الدرجة الكلية
لمقياس قلق
المستقبل المهني
**0.433**0.527**0.3910.137**0.260**0.339**0.311**0.373**0.3290.073**0.205**0.661**0.418**0.543-

( * ) دال عند ( ) 0.05

يت ح ل نتائج دول ( )14ا يلي:
أ -بالنسبة ل الب البرامج النوعية
 تو د عالقة سالبة دالة إحصائةًا كةل در ا طالب البرا ج النوعةة في قلق المسيتقبل المهنيي كأكعياده:ال(وف ل البلالة ،واالتجياه نحيو الت(صيو ،والشيعور كاإلحبياط ،واالتجياه نحيو المهنية ،والدر ية
الللةة ،ودر اتهم على قةاس الةقاة العقلةة كأكعاده :الوصً ،والتصرف كوعي ،والتقبل ،والتحلم فيي
إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعل ،والدر ة الللةة عند ستويي داللة ()0.01 ،0.05
ب -بالنسبة ل الب البرامج العادية
 تو د عالقة سالبة دالة إحصائةًا كةل در ا طالب البرا ج العادية في قلق المسيتقبل المهنيي كأكعياده:ال(وف ل البلالة ،واالتجاه نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه نحو المهنة ،والدر ة الللةة
ودر اتهم على قةاس الةقاة العقلةة كأكعاده :الوصً ،والتصرف كوعي ،والتحلم في إصيدار الحليم،
والدر ة الللةة عند ستويي داللة ()0.01 ،0.05
 ال تو د عالقة دالة إحصائةًا كيةل در يا طيالب البيرا ج العاديية فيي قليق المسيتقبل المهنيي كأكعياده:ال(وف ل البلالة ،واالتجاه نحو الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه نحو المهنة ،والدر ة الللةة
ودر اتهم في كعدي الةقاة العقلةة :التقبل ،والتحلم في رد الفعل.
ج -بالنسبة ل الب العينة الكلية (طالب التخصص العلمي)
تو د عالقة سالبة دالة إحصائةًا كةل در ا طيالب الت(صيو العلميي فيي قليق المسيتقبل المهنيي
كأكعاده :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،والشيعور كاإلحبياط ،واالتجياه السيلبي نحيو
المهنية ،والدر ية الللةية ،ودر ياتهم عليى قةيياس الةقاية العقلةية كأكعياده :الوصيً ،والتصيرف كييوعي،
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والتقبل ،والتحلم في إصدار الحلم ،والتحلم في رد الفعيل ،والدر ية الللةية عنيد سيتويي داللية (،0.05
.)0.01
ويعني ذلك أن ان(فا قلق المستقبل المهني كأكعياده :ال(يوف يل البلالية ،واالتجياه السيلبي نحيو
الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنة ،والدر ة الللةية يصياحب ارتفياع فيي الةقاية
العقلةة كأكعادها :الوصً ،والتصرف كوعي ،والتقبل ،والتحلم في إصدار الحلم ،واليتحلم فيي رد الفعيل،
والدر ة الللةة لدى طالب البرا ج النوعةة والعادية والعةنية الللةية ،فةميا عيدا كعيدى التقبيل واليتحلم فيي
إصدار الحلم لدى طالب البرا ج العادية.
وتتفق هته النتةجة ع دراسة (Ahmed, Trager, Rodwell, Foinding & Lopez,
) ، 2017والتي توصلت إلى فاعلةة الةقاة العقلةة في خفي قليق المسيتقبل ،ودراسية (Galles ,
)  Lenz , Peterson, & Sampson , 2019التي توصلت إلى أن الةقاة العقلةة ترتبط سلبةًا كاألفلار
المهنةة السلبةة ،كما أن الةقاة العقلةة يملل أن تسهم في اللفاءي التاتةة و هارا حيل المشيلال (األفليار
السلبةة المهنةة تعبر عل قلق المستقبل المهني).
وتعكد ذلك دراسة ) )Zhang, 2011التي أسفر عيل أن ذوي الةقاية العقلةية يتمةيزون كيالوعي
اللحاي  ،وعدم إصدار األحلام ،كما تساهم الةقاة العقلةة في تنمةة عملةية صينع القيرار المهنيي التلةفيي،
وأي ً ا ترتبط الةقاة العقلةة ارتبا ً
طا وحةقًا كالتردد الوظةفي العاطفي والمشاركة المهنةة ،ع و يود وانيو
تعددي ل الةقاة تسهم كقدر كبةر ل التبايل في التردد الوظةفي العاطفي.
ويملل تفسةر ذلك كأن اللالو ذي الةقاة العقلةة يلون لديي قيدري عليى التعبةير عميا يشيعر كي فيي
اللحاة الحاضري ،وعل علو ات وآرائ وتوقعات  ،وانفعاالت  ،وتجارك كشيء ل التفصيةل ،ولديي قيدري
على التركةز واالنتباه ،والتريث ،وعدم التفلةر في أشةاء أخرى عند القةام كمها األكاديمةة ،ولديي وعيي
للتلورا التي تحدث ل حول  ،وقادر على فهم انفعاالت وأفلاره ،وتقةةمهيا فيي اللحاية الراهنيةن سيواء
تجاه الئ أو أساتتت  ،وال يعلي فرصة لسةلري األفلار والتصيورا المعلمية عيل الدراسيةن كيل ذليك
يعدي يجعل اللالو لدي إن(فا في كل ل (االتجاه السلبي نحو الت(صو والمهنة ،والشعور كاإلحباط،
وال(وف ل البلالة) ،وكالتالي يلون قلق المستقبل المهني لدي ن(ف ً ا.
مما لبق يتضح أن الفرض االربع الذي ينص على أناه :يو د ارتباط سالو دال إحصائةًا كيةل
در ا طالب الفرقة الراكعة كالبرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة في قليق المسيتقبل المهنيي (األكعياد،
والدر ة الللةة) ،ودر اتهم في الةقاة العقلةة ،قد تحقق.
الفرض الخامس
ينص الفرض الخامس على أنه" :يو د ارتبياط سيالو دال إحصيائةًا كيةل در يا طيالب الفرقية
الراكعة كالبرا ج النوعةة والعاديية والعةنية الللةية فيي قليق المسيتقبل المهنيي (األكعياد ،والدر ية الللةية)،
ودر اتهم في فاعلةة التا األكاديمةة (األكعاد ،والدر ة الللةة) .
وللتحقق ل هتا الفر
الجدول (:)15

است(د ت الباحثة عا ل ارتباط كةرسون  ،و اء النتائج كما يوضيحها
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جدول ( :)15معامل اًلرتباط بي درجات طالب الفرقة الرابعة بالبرامج النوعية والعادية والعينة الكلية
في قلق المستقبل المهني (األبعاد والدرجة الكلية) ودرجاتهم في فاعلية الذات األكاديمية (األبعاد
والدرجة الكلية)
البيااااااااااان

الثقة في النجاح

المثابرة
مواجهة
الصعوبات
األكاديمية
التخ يط وإدارة
الوقت
التوافق األكاديمي
القدرة على أداء
المهام األكاديمية
الخبرات البديلة
الدرجة الكلية
لمقياس فاعلية
الذات األكاديمية

العينة

العدد

الخوم م
الب الة

اًلتجاه السلبي
نحو التخصص

الشعور
باإلحباط

طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية
طالب البرامج النوعية
طالب البرامج العادية
العينة الكلية

127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311
127
184
311

** 0.536**0.258**0.396**0.437**0.275**0.341**0.302*0.157**0.229**0.229**0.263**0.263**0.530**0.275**0.409**0.508**0.272**0.388**0.611**0.435**0.513**0.573**0.349**0.458-

**0.537**0.257**0.377**0.425**0.298**0.355**0.331**0.369**0.347**0.394**-0.267**0.321**0.500**0.358**0.435**0.448**0.375**0.413**0.539**0.512**0.517**0.537**0.435**0.482-

**0.446**0.330**0.373**0.348**0.297**0.321**0.325**0.291**0.306**0.315**0.305**0.307**0.441**0.344**0.399**0.467**0.358**0.413**0.436
**0.464**0.445**0.469**0.425**0.445-

( ** ) دال عند ( ) 0.01

اًلتجاه السلبي الدرجة الكلية
لمقياس قلق
نحو المهنة
المستقبل المهني
**0.598**0.598**0.346**0.310**0.458**0.454**0.474**0.467**0.334**0.307**0.398**0.379**0.371**0.328**0.303**0.246**0.335**0.287**0.469**0.472**0.327**0.472**0.390**0.374**0.560**0.486**0.361**0.271**0.464**0.369**0.548**0.476**0.368**0.268**0.456**0.369**0.650**0.723**0.532**0.442**0.583**0.574**0.619**0.604**0.459**0.382**0.536**0.490-

( * ) دال عند ( ) 0.05

يت ح ل نتائج دول ( )15ا يلي:
 بالنسبة ل الب البرامج النوعية وطالب البرامج العادية وطالب التخصص العلمي (العينة الكلية)تو د عالقة سالبة دالة إحصائةًا كةل در ا طالب البرا ج النوعةة والعاديية ،والعةنية الللةية فيي قليق
المستقبل المهني كأكعاده :ال(وف ل البلالة ،واالتجياه السيلبي نحيو الت(صيو ،والشيعور كاإلحبياط،
واالتجاه السلبي نحو المهنة ،والدر ة الللةة ،ودر اتهم على قةاس فاعلةية اليتا األكاديمةية كأكعياده:
الثقة في النجاح ،والمثاكري ،والت(ليةط وإداري الوقيت ،والتوافيق األكياديمي ،والقيدري عليى أداء المهيم
األكاديمةة ،وال(برا البديلة ،والدر ة الللةة عند ستويي داللة (.)0.01 ،0.05
ويعنييي ذلييك أن ارتفيياع قلييق المسييتقبل المهنييي كأكعيياده :ال(ييوف ييل البلاليية ،واالتجيياه السييلبي نحييو
الت(صو ،والشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو المهنة ،والدر ة الللةة يصاحب ان(فا في فاعلةة اليتا
األكاديمةة كأكعادها :الثقة في النجاح ،والمثاكري ،والت(ليةط وإداري الوقيت ،والتوافيق األكياديمي ،والقيدري عليى
أداء المهم األكاديمةة ،وال(برا البديلة ،والدر ة الللةة لدى طالب البرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة.
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وتتفق هته النتةجة ع دراسة سويد ( )2012التي توصلت إليى و يود عالقية ارتباطةية سيالبة كيةل
اللفاءي النفسةة وقلق المستقبل المهني ،ودراسة أكو شينو ( )2012التيي توصيلت إليى إليى و يود عالقية
ارتباطةة دالة إحصائةا ً كةل قلق المستقبل المهنى والتوافيق الدراسيى (التوافيق الدراسيي أحيد أكعياد فاعلةية
التا األكاديمةة) ،ودراسة الرشةدى ( )2017التي توصلت إلى و يود ارتبياط سيلبي كيةل قليق المسيتقبل
والفاعلةة التاتةة حةث صاحو ارتفاع قلق المستقبل ان(فا في الفاعلةة التاتةية ليدى طلبية كلةية المجتميع
كجا عة حائل ،ودراسة السفاسفة ( )2017التي أسفر عل أن العالقة كةل قليق المسيتقبل واللفياءي التاتةية
المدركة توسلة علسةة ،ودراسة (ةمر ،والوذينالی ( )2018التي توصلت إلى و ود ارتباط سالو كةل
قلق المستقبل المهني كأكعاده الم(تلفة ودر اتهم على قةاس فاعلةة التا األكاديمةة.
ويملل تفسةر ذلك كأن اللاليو المين(ف فيي قليق المسيتقبل المهنيي ،أي لديي ان(فيا فيي (الشيعور
كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو الت(صو ،وال(وف يل البلالية ،واالتجياه السيلبي نحيو المهنية) ،تليون لديي
فاعلةية ذا أكاديمةية ،أي تلييون لديي قييدري عليى تحقةييق تقيدم دراسيي ،ورغبيية كبةيري فييي ا تةيا اال تحييان،
والحصول على در ا رتفعة قارنة كز الئ  ،ولدي قدري عليى واصيلة أداء المهيام األكاديمةية ،والحيرص
على إكمالها كحماس ونشاط هما كانيت صيعوكتها ،وكيتل قصيارى هيده لتيتلةل الصيعوكا التيي تمنعي يل
قادرا على وضع أهداف واضحة ،وااللتزام كتنفةتها ،واتباع دول دراسي حيدد،
الوصول ألهداف  ،كما يلون ً
وقادرا على المشياركة فيي المناقشيا
والحرص على ح ور المحاضرا في وعدها المحدد ل كداية العام،
ً
األكاديمةة ع الز الء أو داخل قاعا الدرس ،وقدرت على القةام كما يللً ك ل هام كثقة ونجياح ،و سياعدي
الئ وتشجةعهم على أداء التللةفا الجماعةة ،والحرص على فهم األفلار و وضوعا المقررا الدراسيةة
فه ًما ةدًا ،وتعلم أشةاء ديدي و فةدي وخبرا تعلةمةة تمةزين لتلبةقها في حةات خارج الجا عة ،والشعور كيأن
التعلم يجعل لدي طموح وإرادي وتحمل للمسئولةة ،واالعتماد على النفس.
ويعني ذلك أن اللالب التيل لديهم قلق المستقبل المهني ن(ف
تلون لديهم فاعلةة التا األكاديمةة رتفعة (األكعاد ،والدر ة الللةة).

سواء في األكعاد أو الدر ية الللةية

ما سبق يت ح أن الفر ال(ا س التي ينو على أني  :يو يد ارتبياط سيالو دال إحصيائةًا كيةل
در ا طالب الفرقة الراكعة كالبرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة في قليق المسيتقبل المهنيي (األكعياد،
والدر ة الللةة) ،ودر اتهم في فاعلةة التا األكاديمةة (األكعاد ،والدر ة الللةة)  ،قد تحقق.
الفرض السادس
ينص الفرض السادس على أنه :تو يد فيروق دالية إحصيائةًا كيةل توسيلي در يا (الميرتفعةل،
المن(ف ةل) في التحصةل الدراسي على قةاس قلق المستقبل المهني لدى طالب البرا ج النوعةة والعادية
والعةنة الللةة لصالح المن(ف ةل في التحصةل الدراسي.
تم تصنيف مستوى التحصيل إلى مرتفع ومنخفض علاى ألااس التقادير التراكماي لل االب حياث
تشتمل مجموعة مستوى التحصيل المرتفع على ال الب توي التقدير ممتاز أو جياد جادا ا وجااء عاددهم
 118طالب للعينة الكلية ( 42بالبرامج النوعية  76بالبرامج العادية) بينما تشتمل مجموعة مستوى
التحصيل المنخفض على ال الب توي التقدير جيد أو مقبول وجااء عاددهم  191طالاب ( 83باالبرامج
النوعية  108بالبرامج العادية).
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است(د ت الباحثية اختبيار( )tللعةنيا المسيتقلة  ،Independent - Samples t – Testو ياء
النتائج كما هى وضحة كجدول (:)16
جدول ( :)16قيمة "ت" للفرق بي توسلي در ا (المرتفعةل ،المن(ف ةل) في التحصةل علىقةاس قلق المستقبل المهني لدى طالب البرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة.
العينة
األبعاد
البرامج النوعية
الخوم م الب الة

البرامج العادية
العينة الكلية
البرامج النوعية

اًلتجاه السلبي نحو البرامج العادية
التخصص
العينة الكلية
البرامج النوعية
الشعور باإلحباط

البرامج العادية
العينة الكلية
البرامج النوعية

اًلتجاه السلبي نحو البرامج العادية
المهنة
العينة الكلية
البرامج النوعية
الدرجة الكلية

البرامج العادية
العينة الكلية

مستوى
التحصيل
الدرالي
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض

العدد

المتولط

اًلنحرام
المعيارى

42
83
76
108
118
191
42
83
76
108
118
191
42
83
76
108
118
191
42
83
76
108
118
191
42
83
76
108
118
191

27.55
33.33
32.95
33.94
31.03
33.67
20.33
23.64
23.57
24.76
22.42
24.26
34.38
39.15
39.99
40.00
37.99
39.63
31.48
34.94
33.64
33.11
32.87
33.92
113.74
131.07
130.14
131.81
124.31
131.49

7.626
9.837
7.492
8.243
7.944
8.951
6.257
7.181
6.434
6.008
6.532
6.556
10.627
11.807
9.527
10.533
10.248
11.090
7.425
8.036
6.602
7.160
6.954
7.593
27.382
32.278
26.146
27.724
27.626
29.09

قيمة
"ت"

df

مستوى الدًللة

3.331

123

0.001

0.831

182

0.407غير دال

2.632

307

0.01

123

0.001

1.288

182

0.199غير دال

2.417

307

0.05

123

0.05

0.009

182

0.993غير دال

1.298

311

0.195غير دال

123

0.05

0.514

182

0.603غير دال

1.215

311

0.225غير دال

123

0.01

0.410

182

0.683غير دال

2.120

311

0.05

2.540

2.213

2.343

2.979

يتضح م نتائج جدول (  )16ما يلي:
بالنسبة ل الب البرامج النوعية:
 و ود فروق ذا داللة إحصائةة عند ستوى داللة (  )0.001،0.05كةل المن(ف ةل والمرتفعةل فيستوى التحصةل الدراسي على قةاس قلق المستقبل المهنيي كأكعياده :ال(يوف يل البلالية ،واالتجياه
السلبي نحو الت(صو ،والشيعور كاإلحبياط ،واالتجياه السيلبي نحيو المهنية ،والدر ية الللةية لصيالح
المن(ف ةل في التحصةل التحصةل الدراسي.
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العدد الثاني 2021
يلون لديهم قلق المستقبل المهني رتفعًا.

وتتفق هته النتةجة ع دراسة ) )Al Hwayan, 2020التي أظهر أن هناك اختالفيا ذا داللية
إحصائةة في القلق المستقبلي اعتمادًا على ستوى التحصةل (أي التحصةل العالي  /التحصةل المن(ف )
يع دراسيية الصيرايري ،والحجايييا ( )2008التيي توصييلت إليى أني ال تو دعالقية كييةل
وتتعيار
المستقبل المهني والمعدل التراكمي ،ودراسة غنيايم ( )2018التيي توصيلت إليى و يود عالقية ارتباطةية
سالبة وغةر دالة إحصائةًا كةل قلق المستقبل المهنى والتحصةل الدراسي.
ويملل تفسةر هته النتةجة كأن عام التعةةنا في دارس اللما تلون كشروط عةنة ،نها ارتفياع
التحصةل الدراسي ،كما أن االتفاقةا التي عقدتها الللةية يع يدارس اللميا  ،تشيترط تعةيةل المتمةيزيل،
كتلك ورش العمل التي تقد ها الللةة والجا عة كانت للمتمةزيل تحصةلةًا ،وكالتيالي تيزداد فيرص التعةيةل
لمرتفعي التحصةل الدراسي لدى طالب البرا ج النوعةة ،وتقل فرص الحصول على وظةفة لدى ن(ف ي
التحصةل الدراسي ،وكالتالي يرتفع قلق المستقبل لديهم.
بالنسبة ل الب البرامج العادية
ال تو د فروق ذا داللة إحصائةة كةل المن(ف ةل والمرتفعةل في ستوى التحصيةل عليى قةياس
قلق المستقبل المهني كأكعاده :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه السيلبي نحيو الت(صيو ،والشيعور كاإلحبياط،
غةر دالة إحصائةًا ،ويعني ذلك أن قلق
واالتجاه السلبي نحو المهنة ،والدر ة الللةةن حةث اء قةم
المستقبل المهني للالب البرا ج العادية ال ي(تلً كاختالف ستوى التحصةل الدراسي.
وتتفق هته النتةجة ع الصيرايري ،والحجاييا ( )2008التيي توصيلت إليى أني ال تو يد عالقية كيةل
المستقبل المهني والمعدل التراكمي ،ودراسة البوسعةدي ( )2016عدم و ود عالقة دالة إحصائةة كةل قلق
المستقةل ،والتحصةل األكاديمي كالنسبة للالب الجا عة ،ودراسة غنايم ( )2018التي توصلت إلى و يود
عالقة ارتباطةة سالبة وغةر دالة إحصائةًا كةل قلق المستقبل المهنى والتحصةل الدراسي.
وتتعار هته النتةجة ع دراسة اللالو ( )2013التي توصلت إلى أن تو د فروق دالة إحصيائةًا
في قلق المستقبل لدى طالب الجا عة كيةل سيتويا التحصيةل الدراسيي الم(تلفية لصيالح ذوي المسيتوي
المن(ف  ،ودراسة(  )Al Hwayan, 2020التي أظهير أن هنياك اختالفيا ذا داللية إحصيائةة فيي
القلق المستقبلي اعتمادًا على ستوى التحصةل (أي التحصةل العالي  /التحصةل المن(ف ).
ويملل تفسةر عدم اخيتالف سيتوى قليق المسيتقبل المهنيي كياختالف سيتوى التحصيةل ( رتفيع،
ن(ف ) لدى طالب البرا ج العاديةن نتةجة لعدم ركط التعةةل كالتحصةل الدراسي ،فمعام المساكقا التي
تتم في و اري التركةة والتعلةم ت يع شيرو ً
طا أخيرى غةير التحصيةل يليون لهيا األولوييةن ميا عيل قليق
المستقبل المهني ال يرتبط كمستوى التحصةل الدراسي لدى طالب البرا ج العادية.
بالنسبة ل الب العينة الكلية (طالب التخصص العلمي)
 و ود فروق ذا داللة إحصائةة عند ستوى داللة (  )0.001،0.05كةل المن(ف ةل والمرتفعةل فيستوى التحصةل على قةاس قلق المستقبل المهني لحكعاد :ال(وف ل البلالة ،واالتجاه السلبي نحيو
الت(صو ،والدر ة الللةة لصالح المن(ف ةل في قلق التحصةل الدراسي .
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 ال يو د فروق ذا داللة إحصائةة كةل المن(ف ةل والمرتفعةل في ستوى التحصةل على قةاس قلقالمستقبل المهني لحكعاد :الشعور كاإلحباط ،واالتجاه السلبي نحو الت(صو.
وتتفق هته النتةجة ع دراسة اللالو ( )2013التي توصلت إلى أن تو د فروق دالة إحصيائةًا فيي
قلييق المسييتقبل لييدى طييالب الجا عيية كييةل سييتويا التحصييةل الدراسييي الم(تلفيية لصييالح ذوي المسييتوي
المن(ف  ،ودراسة(  )Al Hwayan, 2020التي أظهير أن هنياك اختالفيا ذا داللية إحصيائةة فيي
القلق المستقبلي اعتمادًا على ستوى التحصةل (أي التحصةل العالي  /التحصةل المن(ف ).
ع دراسة الصيرايري ،والحجاييا ( )2008التيي توصيلت إليى أني ال تو يد عالقية كيةل
وتتعار
المستقبل المهني والمعدل التراكمي ،ودراسة البوسعةدي ( )2016عدم و ود عالقة دالة إحصائةة كةل قلق
المستقةل  ،والتحصةل األكاديمي كالنسبة للالب الجا عة ،ودراسة غنايم ( )2018التي توصلت إلى و ود
عالقة ارتباطةة سالبة وغةر دالة إحصائةًا كةل قلق المستقبل المهنى والتحصةل األكاديمى.
ويملل تفسةر هته النتةجة كأن ان(فا التحصةل لدى الت(صصا العلمةة ركما ير ع إليى خيوفهم
ل البلالة ،والتي يتمثل في شعورهم كعدم فائدي الدراسةن لثقتهم في عدم الحصول على عمل عةل ،وعدم
األ ان نتةجة لل(وف على المستقبل المهني ،والشعور كالتوتر عند التفلةر في المصةر المهني ،والقليق يل
عدم ضمان وظةفة في المستقبل ،وضعً ستوى اللموحن لعدم إ لانةة التعةةل في المستقبل ،كميا ير يع
إلى االتجاه السلبي نحو الت(صو :التي يتمثل في شعورهم كأن فرص العمل تاحة أكثر أ ام الئهم في
الت(صصا األخرى ،وال(وف ل التحاقهم كعمل غةر ت(صصهم ،والشعور كيالقلق لو يود أعيداد كبةيري
ً
ستقبال،
ل ال(ريجةل في جال الت(صو دون عمل ،وال(وف ل أن يلون الت(صو عائقًا في النجاح
والشعور كعدم االستقرار الوظةفي ستق ً
بال نتةجة للت(صو ،وعدم التللع إلي كيل ياهو دييد فيي جيال
الت(صون وكالتالي عدم واكبة سوق العمل.
مما لبق يتضح أن الفرض السادس الذي ينص على أنه :تو د فروق دالة احصائةًا كةل توسيلي
در ا ( المرتفعةل ،المن(ف ةل) في التحصةل الدراسي على قةاس قليق المسيتقبل المهنيي ليدى طيالب
البرا ج النوعةة والعادية والعةنة الللةة لصالح المن(ف ةل في التحصةل الدراسي ،قد تحقق زئةًا.
الفرض السابع
ينص الفرض السابع على أنه :يملل التنبع كفاعلةة التا األكاديمةة يل خيالل قليق المسيتقبل المهنيي
والةقاة العقلةة لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة .
للتحقييق ييل هييتا الفيير
.Regression Analysis

تييم اسييت(دام تحلةييل االنحييدار المتعييدد المتييدرج Stepwise Multiple

حةث تبدأ طريقة تحلةل االنحيدار المتعيدد المتيدرج كيإدراج المتمةيرا المسيتقلة فيي عادلية االنحيدار
تأحةرا على المتمةر التياكع
المتعدد خلوي خلوي  ،حةث في ال(لوي األولى يتم إدراج أقوى المتمةرا المستقلة ً
حةرا عليى المتمةير
في عادلة االنحدار المتعدد ،حم في ال(لوي الثانةة يتم إدراج حاني أقوى المتمةرا المستقلة تيأ ً
التاكع في عادلة االنحدار المتعدد كاإلضافة إلى المتمةر المستقل اليتي تيم إدرا ي فيي ال(ليوي األوليى ،وهليتا
حتى تنتهي ل مةيع المتمةيرا المسيتقلة التيي لهيا تيأحةر دال إحصيائةًا عليى المتمةير التياكع ،أ يا المتمةيرا
المستقلة التي لةس لها تأحةر دال إحصائةًا على المتمةير التياكع أو التيي تفسير كمةية ضيئةلة يداً يل التبيايل فيي
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در ا المتمةر التاكع فةتم حتفها وال يتم إدرا ها في عادلة االنحدار المتعدد (حسل.)43۹-438 ،2011،
وقد تم اختبار هذا الفرض لدى العينة الكليةن ألن كناء على نتائج الفر الثالث ،ال تو د فيروق
كةل طالب البرا ج النوعةة والعادية في فاعلةة التا األكاديمةة ،كميا تيم اختبياره يرتةلن األوليى :التنبيع
كفاعةة التا األكاديمةة ل خالل الدر ة الللةة للل ل قلق المستقبل المهني والةقاة العقلةة ،والثانةة يل
أكعاد كال المتمةريل.
ً
أوال :التنبؤ بفاعلية الذات األكاديمية ما خاالل الدرجاة الكلياة لكال ما قلاق المساتقبل المهناي
واليقظة العقلية:
أسفر نتائج تحلةل االنحدار المتعدد المتدرج لدى طالب الت(صصا العلمةية عيل إدراج تمةير
الةقاة العقلةة في عادلة االنحدار المتعدد وذلك فيي ال(ليوي األوليى كاعتبياره أقيوى المتمةيرا المسيتقلة
تأحةرا على المتمةر التاكع (فاعلةة التا األكاديمةة) ،وفى ال(لوي الثانةة تيم إدراج قليق المسيتقبل المهنيي،
ً
و اء النتائج كما هي وضحة كجدول (:)18 ( ،)17
جدول ( :)17نتائج تحليل تباي اًلنحدار المتعدد عند درالة تأثير الدرجة الكلية لكل م (قلق المستقبل
المهني واليقظة العقلية) على فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب العينة الكلية (ن= )311

مصدر التباي

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متولط المربعات

المنسوب إلى االنحدار
المنحرف عل االنحدار
(البواقي)

25۹032.576

2

12۹516.338

242387.26۹

308

7۹4.713

قيمة (م)

مستوى
الدًللة

معامل
التحديد
R2

162.۹72

0.001

0.517

يت ح ل الجدول الساكق ا يلي:
 و ود تأحةر دال إحصائةًا عند ستوى ( )0.001للل ل الةقاة العقلةة ،وقلق المسيتقبل المهنييعلى فاعلةة التا األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة.
 إن عا ل التحديد أو ركع عا ل االرتباط المتعدد يساوى ()0.517ن ما ييدل عليى أن الةقايةَسيران  %51,7يل التبيايل فيي در يا المتمةير التياكع (فاعلةية
العقلةة وقلق المستقبل المهني تُف ر ِّ
التا األكاديمةة) لدى طالب الت(صصا العلمةة ،وهي كمةة كبةري ل التبايل ال ُمفَسَّر كواسيلة
هتيل المتمةريل.
جدول ( :)18ملخص نتائج تحليل اًلنحدار المتعدد عند درالة تأثير الدرجة الكلية لكل م (قلق
المستقبل المهني واليقظة العقلية) على فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب العينة الكلية (ن= )311
المتغيرات
المستقلة
حاكت االنحدار
الةقاة العقلةة
قلق المستقبل
المهني

المعامل البائي B
153.۹88
1.363

الخ أ المعياري
للمعامل البائي
20.628
0.113

بيتا β

قيمة (ت)

مستوى الدًللة

0.570

7.465
12.028

0.001
0.001

0.066

0.227-

4.783-

0.001

0.314-

يت ح ل الجدول الساكق ا يلي:
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 و ود تأحةر و و دال إحصائةًا عند ستوى ( )0.001للةقاة العقلةة على فاعلةة اليتااألكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
 و ود تأحةر سالو دال إحصائةًا عند ستوى ( ) 0.001لقلق المستقبل المهني على فاعلةةالتا األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
 إن حاكت االنحدار دال إحصائةًا عند ستوى (.)0.001و ل الجدول الساكق يملل صةاغة عادلة االنحدار المتعدد التي تعةل عليى التنبيع كفاعلةية اليتا
األكاديمةة ل الةقاة العقلةة وقلق المسيتقبل المهنيي ليدى طيالب الت(صصيا العلمةية كللةية التركةية فيي
الصوري التالةة:
فاعلية الذات األكاديمية= ( 1.363اليقظة العقلية) ( 0.314-قلق المستقبل المهني) 153.988 +
والترتةو الساكق للمتمةرا المستقلة أو المنبئا في عادلة االنحدار المتعدد يعلس األهمةة النسبةة لتيأحةر
كل نها على فاعلةة التا األكاديمةة ،أي أن كلما ارتفعت در ا الةقاة العقلةة ،وان(ف ت در ا قلق
المستقبل المهني ارتفعت در ا فاعلةة التا األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
ويمليل للباحثية تفسيةر إسييهام كيل يل الةقايية العقلةية وقليق المسيتقبل المهنييي فيي فاعلةية الييتا
قادرا على تركةز االنتبياه فيي اللحاية الحاضيري،
األكاديمةة كأن ارتفاع الةقاة العقلةة لدى اللالو تجعل
ً
والوعي كما يفعل  ،والتصرف كحلمة في المواقً الم(تلفة ،والتريث في إصدار األحليام وردود األفعيال،
والقدري على تقبل اقخريل ،واالستماع لهم ،واألخد كرأيهم ،كما أن ان(فا قلق المسيتقبل المهنيي يجعيل
اللاليو يقيل لديي الشييعور كاإلحبياط ،ويقيل ال(يوف ييل عيدم تيوافر فرصية عمييل كعيد الت(يرج تناسييو
ت(صص  ،و عهالت الدراسةة ،كما يقل خوف ل البلالة ،ويقل اتجاهي السيلبي نحيو ت(صصي و هنتي ن
كالتالي يساعد ذلك على ارتفاع حقت في النجاح ،و ثاكرت على الت(ليةط والتنايةم ،والتواصيل الفعيال يع
ا قخريلن ألداء المهام و وا هة الصعوكا األكاديمةة ،واكتساب ال(برا البديلة التى تساعد على تحقةيق
أهداف  ،أي تزداد لدي فاعلةة التا األكاديمةة.
ما سبق يت ح أن الةقاة العقلةة وقليق المسيتقبل المهنيي جتمعيةل تعدييان إليى الحصيول عليى
فاعلةة ذا أكاديمةة رتفعة حةث تفسران  %51.7ل التبايل فيي در يا فاعلةية اليتا األكاديمةية ليدى
طالب الت(صصا العلمةة ،وهي تعتبر نسبة كبةري ل التبايل المفسر كواسلة هته المتمةريل.
ثانياا :التنبؤ بفاعلية الذات األكاديمية م خالل أبعاد كل م قلق المستقبل المهني واليقظة العقلية:
أسفر نتائج تحلةل االنحدار المتعدد المتدرج لدى طالب الت(صصا العلمةية عيل إدراج تمةير
التصرف كوعي في عادلة االنحدار المتعدد وذلك في ال(لوي األولى كاعتباره أقيوى المتمةيرا المسيتقلة
تأحةرا على المتمةر التاكع (فاعلةة التا األكاديمةية) ،وفيى ال(ليوي الثانةية تيم إدراج االتجياه السيلبي نحيو
ً
تيأحةرا عليى فاعلةية اليتا
المهنة في عادلة االنحيدار المتعيدد كاعتبياره حياني أقيوى المتمةيرا المسيتقلة
ً
األكاديمةة ،وفى ال(لوي الثالثة تم إدراج التحلم في رد الفعل في عادلية االنحيدار المتعيدد كاعتبياره حاليث
تأحةرا على فاعلةة التا األكاديمةة ،وفي ال(لوي الراكعة تم إدراج الوصيً فيي
أقوى المتمةرا المستقلة
ً
تأحةرا على فاعلةة اليتا األكاديمةية ،وليم
عادلة االنحدار المتعدد كاعتباره راكع أقوى المتمةرا المستقلة
ً
نارا لتأحةرها ال يعةً يدًا عليى المتمةير التياكع (فاعلةية
تدرج كقةة األكعاد في عادلة االنحدار المتعددً ،
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التا األكاديمةة) ،و اء النتائج كما هي وضحة كجدول ( :)20 ( ،)1۹
جدول ( :)19نتائج تحليل تباي اًلنحدار المتعدد عند درالة تأثير الدرجة الكلية لكل م (قلق المستقبل
المهني واليقظة العقلية) على فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب العينة الكلية (ن= )311
مصدر التباي

مجموع المربعات

المنسوب إلى االنحدار
المنحرف عل االنحدار
(البواقي)

282278.100

درجات
الحرية
4

7056۹,525

306

723,241

متولط المربعات

قيمة (م)
۹7,574

21۹1420.26۹

مستوى
الدًللة
0.001

معامل
التحديد R2
0.563

يت ح ل الجدول الساكق ا يلي:
 و ود تأحةر دال إحصائةًا عند ستوى ( )0.001للمتمةيرا األركعية :التصيرف كيوعي،واالتجيياه السييلبي نحييو المهنيية ،والييتحلم فييي رد الفعييل ،والوصييً علييى فاعلةيية الييتا
األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة.
 إن عا ل التحديد أو ركع عا ل االرتباط المتعدد يساوى ()0.563ن ميا ييدل عليى أنسرر جتمعة  %56,3ل التبايل في در يا المتمةير التياكع (فاعلةية
المتمةرا األركعة تُفَ ِّ
َسير
التا األكاديمةة) لدى طالب الت(صصا العلمةة ،وهي كمةة كبةري يل التبيايل ال ُمف َّ
كواسلة هته المتمةرا األركعة.
جدول ( :)20ملخص نتائج تحليل اًلنحدار المتعدد عند درالة تأثير أبعاد (قلق المستقبل المهني
واليقظة العقلية) على فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب العينة الكلية (ن= )311
المتغيرات المستقلة
حاكت االنحدار
التصرف كوعي
االتجاه السلبي نحو المهنة
التحلم في رد الفعل
الوصً

المعامل البائي
B
175,۹25
1.874
1.5672.538
1.620

الخ أ المعياري
للمعامل البائي
15.728
0.244
0.224
0.443
0.2۹8

بيتا β

قيمة (ت)

مستوى الدًللة

0.347
0.2850.224
0,23۹

11.186
7.677
7.0125.724
5.438

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

يت ح ل الجدول الساكق ا يلي:
 و ود تأحةر و و دال إحصائةًا عنيد سيتوى ( )0.001للمتمةيرا الثالحية :التصيرفكييوعي ،والييتحلم فييي رد الفعييل ،والوصييً علييى فاعلةيية الييتا األكاديمةيية لييدى طييالب
الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
 و ود تأحةر سالو دال إحصائةًا عند ستوى ( ) 0.001لالتجاه السلبي نحو المهنية عليىفاعلةة التا األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
 إن حاكت االنحدار دال إحصائةًا عند ستوى (.)0.001و ل الجدول الساكق يملل صةاغة عادلة االنحدار المتعدد التي تعةل عليى التنبيع كفاعلةية اليتا
األكاديمةة ل المتمةرا األركعة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة في الصوري التالةة:
فاعلية الذات األكاديمية= ( 1,874التصرم بوعي) ( 1.567-اًلتجاه السلبي نحو المهنة) 2,538 +
(التحكم في رد الفعل) ( 1,620+الوصف) 175,925 +
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والترتةو الساكق للمتمةرا المستقلة أو المنبئا في عادلة االنحدار المتعدد يعلس األهمةة النسيبةة
لتأحةر كل نها على فاعلةة اليتا األكاديمةية ،أي أني كلميا ارتفعيت در يا كيل يل :التصيرف كيوعي،
والتحلم في رد الفعل ،والوصً ،وان(ف ت در ا قلق المستقبل المهني ارتفعت در ا فاعلةية اليتا
األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة كللةة التركةة.
قيادرا عليى
وتفسر الباحثة تلك النتةجة كأن اللالو التي لدي القيدري عليى التصيرف كيوعي ،يليون
ً
تركةز االنتباه ،والتريث ،وعدم التفلةر في أشةاء أخرى عند القةام كمها ي األكاديمةية ،ووعةي للتليورا
التي تحدث ل حول ن يعدي ذلك إلى يادي فاعلةة التا األكاديمةة.
ويأتي العا ل الثاني في التأحةر ،وهو االتجاه السلبي نحو المهنة ،ولليل تيأحةره يليون سيلبةًا ،ويعنيي
ذلك أن ارتفاع االتجاه السلبي نحو المهنة يعدي إلى ان(فا فاعلةة التا األكاديمةة ،ويملل إر ياع ذليك
إلى أن شعور اللالو كال(وف ل صعوكة األوضاع الراهنة للمعلمةل ،والقليق يل تيدني سيتوى اليدخل
للمعلمةل ،والشعور كتدني الملانة اال تماعةة ل(ريجيي كلةية التركةية قارنية ك(ريجيي الللةيا األخيرى،
والشعور كعدم إدراك المجتمع لملانة هنية التيدريس ،واالعتقياد كيأن هنية المعليم لةسيت صيدر ضيمان
اقتصادي للمد ،كميا أن الدراسية األكاديمةية ال تسياعد عليى إيجياد فيرص كعيد الت(يرج ،ييعدي ذليك إليى
ان(فا فاعلةة التا األكاديمةة لدى اللالو.
حم يأتي العا ل الثالث في التأحةر ،وهو التحلم في رد الفعل ،فاللالو اليتي لديي قيدري عليى الترييث
في ردود أفعال تجاه المواقيً األكاديمةية الم(تلفية ،وعيدم إعلياء فرصية لسيةلري األفليار والتصيورا
المعلمة عل الدراسة يعدي ذلك إلى ارتفاع فاعلةة التا األكاديمةة لدي .
وأخةرا ،يأتي العا ل الراكع في التأحةر ،وهو الوصً ،فاللالو اليتي لديي قيدري عليى التعبةير عميا
ً
يشعر ك في اللحاة الحاضري ،وعل علو ات وآرائ وتوقعات  ،وانفعاالت  ،وتجارك كشيء يل التفصيةل
في صوري كلما  ،يعذي ذلك إلى ارتفاع فاعلةة التا األكاديمةة لدي .
وهته العوا ل جتمعة تعدي إلى الحصول على فاعلةية ذا أكاديمةية رتفعيةن حةيث تفسير جتمعية
 %56.3ل التبايل في در ا فاعلةة التا األكاديمةة لدى طالب الت(صصا العلمةة ،وهي تعتبر نسبة
كبةري ل التبايل المفسر كواسلة هته المتمةرا .
مما لبق يتضح أن الفر السابع الذي ينص على أنه :يملل التنبع كفاعلةة التا األكاديمةية يل خيالل
قلق المستقبل المهني والةقاة العقلةة لدى طالب الفرقة الراكعة كللةة التركةة  ،قد تحقق.
توصةا البحث
م خالل ما ألفر البحث عنه م نتائج يمك تقديم التوصيات اآلتية:
قلق المستقبل ،وتنمةة فاعلبية اليتا األكاديمةية

 .1تصمةم البرا ج اإلرشادية التي تساعد على خف
والدافعةة العقلةة.
 .2العمل على إعادي التللةً للالب كلةة التركةةن لتحسةل االتجاه نحيو هنية التيدريس وخفي
المستقبل المهني.
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تدعةم االتجاه اإليجاكي نحو المستقبل المهني عل طريق ركط البرا ج الدراسيةة كاحتةا يا سيوق
العمل.
االهتمام كتفوق اللالب في الدراسة ،و عل ل الشروط األساسةة عند االلتحاق كمهنة التدريس.
اهتمام الللةة كلالب البرا ج العادية ثل اهتما ها كلالب البرا ج النوعةية ،وإكيرام كروتوكيوال
ع و اري التركةة والتعلةمن لمساعدتهم على التعةةل.
عقد الندوا التي تساعد اللالب عل تحسيةل اتجاهياتهم نحيو هنية التيدريس ،وخفي شيعورهم
كاإلحباطن ما يسهم في يادي فاعلةة التا األكاديمةة لديهم.
إعداد كرا ج لتنمةة الوعي ،والقدري على إصدار األحلام وردور األفعالن ما يسهم في خف قلق
المستقبل وتنمةة فاعلةة التا األكاديمةة لدى اللالب ،وكالتالي تنمةة التحصةل الدراسي.

البحوث المقترحة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نمت يية العالقييا كييةل قلييق المسييتقبل المهنييي والةقايية العقلةيية والتحصييةل الدراسييي لييدى طييالب
الجا عة.
فاعلةة الةقاة العقلةة في خف قلق المستقبل وتنمةة فاعلةة التا األكاديمةة لدى طالب الجا عة.
أحر التفاعل كةل الةقاة العقلةة وقلق المستقبل المهني على التحصةل الدراسي لدى طيالب البيرا ج
النوعةة كللةة التركةة.
فاعلةة كرنا ج قائم على الةقاة العقلةة في خفي الشيعور كاإلحبياط وتنمةية اليدافع لالنجيا ليدى
طالب الجا عة.
االسهام النسبي لقليق المسيتقبل المهنيي وفاعلةية اليتا األكاديمةية والةقاية العقلةية فيي التحصيةل
الدراسي لدى البرا ج النوعةة والعادية كللةة التركةة.
الوعي التاتي والقدري على ات(اذ القرار كمنبئا كفاعلةة التا األكاديمةة والتحصةل ليدى طيالب
الجا عة.
فاعلةة كرنا ج قائم على الوعي التاتي في تنمةة فاعلةة التا األكاديمةة والتحصةل الدراسيي ليدى
طالب الجا عة.

المراجااااااع باللغة العربية
أكو العال ،حنان فو ي ( .)2020النموذج البنائي للعالقا السببةة كةل الةقاة التهنةية واال تنيان واللفياءي
التاتةة المدركة لدى طالب الجا عة .المجلة التركوية ،كلةية التركةية ،ا عية سيوهاج،)78( 78 ،
.1780 – 1735
أكو ريق ،حمد  ،و رادا  ،عبد الليريم (  .) 2013أحير تعيديل العبيارا التاتةية السيلبةة فيي ت(فية
التسويً األكاديمي وتحسةل الفاعلةة التاتةة األكاديمةة .المجلة األردنةة في العليوم التركويية،)1(،
. 27 -15

أكييو شيينو ،نييى عبييد الييرا ق ( .)2012قلييق المسييتقبل المهنييى والتوافييق الدراسييى وعالقتهمييا كييبع
المتمةرا الديمو رافةية ليدى طيالب كلةية االقتصياد المنزليى ا عية المنوفةية .الميعتمر اليدولى
تلا ل (ر ا التعلةم ع سوق العمل فى القلاع العام وال(ياص  ،فيى الفتيري يل /28 – 25
ارس ،األردن :عمان.
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أحمد ،رقاوي عاكد ( .)2013قلق المستقبل وعالقت كبع المتمةيرا ليدى طلبية التليويل المهنيي .جلية
الدراسا التركوية والنفسةة ،ا عة السللان قاكوس ،عمان.1۹۹ -186 ،)2( 7 ،
أخرس ،نائل حمد ( .)2016أحر كرنا ج الةقاة التهنةة في خف أعرا الوهل النفسي لدى عةنة يل
طالب ا عة الجوف .المجلة الدولةة للبحث فيي التركةية وعليم الينفس ،ا عية البحيريل  -ركيز
النشر العلمي.416 -383 ،)2( 4 ،
إسماعةل ،إكراهةم السةد ( .)2015أحر التدريو على إعداد ال(رائط التهنةية فيي رفيع التحصيةل الدراسيي
وفاعلةة التا األكاديمةية ليدى الليالب المتفيوقةل عقلةيا ً ذوى التفيريط التحصيةلي كالصيً األول
الثانوي .جلة كلةة التركةة ،ا عة كورسعةد ،كلةة التركةة.23 -1 ،)18( 18 ،
البحةري ،عبدالرقةو أحمد ،و حميود ،أحميد عليي ( .)2014الصيوري العركةية لمقةياس العوا يل ال(مسية
للةقاة العقلةة :دراسة ةدانةة على عةنة ل طالب الجا عة في ضوء أحر مةيري الثقافية والنيوع.
جلة اإلرشاد النفسي ،ا عة عةل شمس.166 -11۹ ،)3۹( ،
البر نجي ،دنةا طةو ( .)2016فاعلةة التا لدى طلبة المرحلة اإلعدادية (المراهقةل) فيي دينية خيانقةل
دراسة ةدانةة .جلة كلةة التركةة األساسةة.1108 -10۹3 ،)۹3( 22 ،

البوسعةدي ،علي ناصر ( .)2016قلق المستقبل وعالقت كلل ل دافعةية اإلنجيا والتحصيةل األكياديمي
لللبة دكلوم التعلةم العام وطلبة ا عة السيللان قياكوس كسيللنة عميان (رسيالة ا سيتةر) ،كلةية
التركةة ،ا عة السللان قاكوس.
التمالي ،ندا عو ( .)201۹فاعلةة التا األكاديمةة وعالقتها كاالتجاه نحيو التفلةير الناقيد ليدى طالبيا
ا عة الباحة .جلة كلةة التركةة ،ا عة أسةوط.558 - 535 ،)3( 35 ،
الجمال ،حنان حمد  ،وك(ةت ،نيوال شيرقاوی (  .) 2008قليق البلالية وعالقتي كجيودي الحةياي وفاعلةية
التا لدى طالب السنة النهائةة كللةة التركةة ا عة المنوفةة .جلة البحوث التركوية والنفسةة،1 ،
.327 – 284
الحديبي ،صلفى عبد المحسل ( .)2013اإلرشاد النفسى الدينى .القاهري :دار السحاب للنشر والتو يع.
الرشةدى ،كنةان كاني ( .)2017قلق المستقبل والفاعلةة التاتةة لدى طلبة كلةة المجتمع في ا عة حائل في
ضوء كع المتمةرا  .جلة كلةة التركةة ،ا عة األ هر.686 -63۹ ،)174( 2 ،
الزغبي ،أحمد حميد ( .)2017التسيويً األكياديمي وعالقتي كليل يل فاعلةية اليتا األكاديمةية وقليق
المستقبل لدى عةنة ل طلبة ا عة د شق .جلة ا عة د شق للعلوم التركوية والنفسةة،)1(33 ،
.484 – 441
السفاسفة ،حمد إكراهةم ( .)2017قلق المستقبل وعالقت كالتو ها الهدفةة واللفاءي التاتةة المدركة لدى
الللبة ال(ريجةل في ا عة عتة .جلة البلقياء للبحيوث والدراسيا  ،ا عية عميان األهلةية20 ،
(.31 -۹ ،)2
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الشافعي ،صادق عبةس  ،والجبوري ،سعد ويد كاظم (  .)2010قةاس ستوى قلق المستقبل المهني لدى
طلبة ا عة كركالء .جلة العلوم اإلنسانةة ،ا عة كاكل  -كلةية التركةية للعليوم اإلنسيانةة،)4( 4 ،
.232 -213
الشعراوي ،عالء حمود ( .)2000فاعلةة التا وعالقتها كبع المتمةرا الدافعةة لدى طالب المرحلة
الثانوية .جلة كلةة التركةة ،ا عة المنصوري.325 -287 ،)44( ،
الشعراوي ،عالء حمود ( .)2003قةاس فاعلةة التا  .المنصوري :عا ر لللباعة والنشر.
الشلوي ،علي حمد (  .)2018الةقاة العقلةة وعالقتها كاللفاءي التاتةة لدى عةنة يل طيالب كلةية التركةية
كالدواد ي .جلة البحث العلمي في التركةية ،كلةية البنيا لينداب والعليوم والتركةية ،ا عية عيةل
شمس.24 -1 ،)1۹( ۹ ،
الصرايري ،را ي  ،والحجايا ،نايل ( .)2008القلق على المستقبل المهني وعالقتي كالرضيا عيل الدراسية
والمستوى الدراسى والمعدل التراكمى والنوع لدى طلبة كلةة العلوم التركويية فيى ا عية اللفةلية
التقنةة .جلة كلةة التركةة ،ا عة عةل شمس.645 - 613 ،)32( ،
اللالو ،حمد عبدالعزيز (  .)2013قلق المستقبل لدى طلبة كع الجا عا السيودانةة وعالقتي كيبع
المتمةرا  .جلة دراسا نفسةة ،الجمعةة السودانةة النفسةة.101 -5۹ ،)12( 12 ،
المجةدل ،عبدهللا  ،والر ة ى ،خالد جبل  ،وكاظم ،علي هدى (.)2012صوري المسيتقبل ليدى الشيباب
ل و هة نار طلبة الجا عة دراسة ةدانةة فى سورية واللويت وسيللنة عميان  .جلية اتحياد
الجا عا العركةة للتركةة وعلم النفس ،كلةة التركةة ،ا عة د شق.120-۹4 ،)4(10،
المحا ةد ،شاكر عقلة  ،والسفاسفة ،حمد إكيراهةم ( .)2007قليق المسيتقبل المهنيى ليدى طلبية الجا عيا
األردنةة وعالقت كبع المتمةرا  .جلة العلوم التركوية والنفسةة.142 – 127 ،)3( 8 ،
المدهون ،عبد اللريم سعةد ( .)2014قلق المستقبل وعالقت كجيودي الحةياي ليدى عةنية يل طيالب كلةيا
ا عة فلسلةل كمزي ،جلة كلةة التركةة ،ا عة االسلندرية.185 -153 ،)5( 24 ،
الملرفي ،غا ي صالح ( .)2014أحر است(دام إسيتراتةجةة (فلير  -اوج  -شيارك) ( )TPSفيي تنمةية
التحصةل وفعالةة التا األكاديمةة فى العلوم لدى طالب الصً الثانى المتوسط .المجلة المصيرية
للتركةة العلمةة ،الجمعةة المصرية للتركةة العلمةة.68 -1 ،)1( 17 ،

المعموري ،علي حسةل  ،وهادي ،سالم حمد (  .)2018الةقاة العقلةة لدى طلبة الجا عة .جلية العليوم
اإلنسانةة ،كلةة التركةة للعلوم اإلنسانةة.247 -22۹ ،)3( 25 ،
المع ني ،حمد أحمد  ،ونعةم ،ا ن حمود (  .) 2013قلق المستقبل لدى طلبة كلةا المجتمع في نلقة
الجلةل في ضوء كع المتمةرا  .المجلة األردنةة في العلوم التركوية185 -173 ، ) 2 ( ۹ ،
النور ،أحمد يعقوب  ،وكريزي ،هادي حمد (  .)201۹الةقاة العقلةة والتفلةر ا وراء المعرفي كمنبئيةل
كمهارا ا وراء االستةعاب لدى طالب كلةة التركةة ا عة يا ان .جلية كلةية التركةية ،ا عية
أسةوط.587 -556 ،)3( 35 ،
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كدران ،عمرو حسل ،واكراهةم ،حمد الشحا  ،وأكوصالح ،ةالن هشام ( .)2016البناء العا لى لمقةاس
قلق المستقبل المهنى لللالو الجا عى .المجلية العلمةية لعليوم التركةية البدنةية والرياضيةة ،ا عية
المنصوري.17 – 1 ، )26( ،

كلار ،ساري ( .)2013أنماط التفلةر لدى طلبة الجا عة وقلق المستقبل المهنى دراسة ةدانةية عليى عةنية
ل طلبة ا عة تلمسان ( رسالة ا ستةر) .كلةة العلوم اإلنسانةة والعلوم اال تماعةة ،ا عة أكى
كلر كلقايد ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطةة الشعبةة.
حسل ،عز عبد الحمةد ( .)2011اإلحصاء النفسي والتركوي :تلبةقا كاست(دام كرنا ج .SPSS 18.0
القاهري :دار الفلر العركي.
حسةو ،عبد المنعم عبيد هللا ( .)2001المهيارا اال تماعةية وفاعلةية اليتا لليالب الجا عية المتفيوقةل
والعاديةل والمتأخريل دراسةًا .جلة عليم الينفس ،تصيدرها الهةئية المصيرية العا ية لللتياب15 ،
(.13۹-124 ،)5۹

د نهوري ،رشاد صالح ( .)2006التنشئة اال تماعةة والتأخر الدراسي دراسة في علم النفس التركيوي
 .القاهري :دار المعرفة الجا عةة .
سمةل ،يد كهلول ( .)2012اتجاها طلبة قسم التركةة ال(اصة نحو ستقبلهم المهني .جلة كلةية التركةية
األساسةة.338 – 311 ،)75( ،
سويد ،ةهان علي ( .)2012اللفاءي النفسةة وعالقتها كقلق المستقبل المهنيي والقيةم ليدى طيالب الجا عية
المصيريةل والسييعوديةل دراسيية ةدانةيية عبيير حقافةيية  .جليية اإلرشيياد النفسييى ،ركييز اإلرشيياد
النفسى ،ا عة عةل شمس.188 – 10۹ ،)31( 1 ،
شقةر ،ينو حمود ( .)2005قةاس قلق المستقبل .القاهري :األنجلو المصرية.

شند ،سمةري حمد  ،وشعت ،نهى حمد  ،ورا ز ،حمود ( .)2014قةاس فاعلةة التا للمراهقةل .جلة
كلةة التركةة ،ا عة عةل شمس.846 -814 ،)38( 3 ،
صادق ،روي صادق (  .)201۹اإلسهام النسبي لمعتقدا فاعلةة اليتا األكاديمةية والتو ي المسيتقبل
المهني األسري في التنبع كالتوافق ع الحةاي الجا عةة .المجلة المصرية للدراسيا النفسيةة2۹ ،
(. 445 - 411 ،)102
عبد القوي ،رانةا الصاوي  ،واألقرع ،السةد صلفى ( .)2014كفاءي التا األكاديمةة المدركة والشيعور
كقلق االختبار كةل ذوي صعوكا التعلم والعاديةل .جلة العلوم التركوية والنفسةة-515 ،)4(15 ،
.53۹

عبدالحلةم ،أشرف حمد ( .)2010قلق المستقبل وعالقت كمعنى الحةاي وال موط النفسيةة ليدى عةنية يل
الشباب .المعتمر السنوى ال(ا س عشر لمركز اإلرشياد النفسيى ،ا عية عيةل شيمس ،اإلرشياد
األسرى وتنمةة المجتمع :نحو آفاق إرشادية رحبة ،فى الفتري ل  4-3أكتوكر.368-335 ،
عبدالرحمل ،حمد السةد ( .)2016قةاس الةقاة العقلةة خماسي األو  ،القاهري ،دار اللتاب الحديث.
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عبدالعال ،أيمل حمود ( .)2010العالقة كةل مارسة العالج المعرفي السيلوكي و سيتوى قليق المسيتقبل
لييدى طييالب الجا عيية .جليية دراسييا فييي ال(د يية اال تماعةيية والعلييوم اإلنسييانةة ،كلةيية ال(د يية
اال تماعةة ،ا عة حلوان.2148 -2116 ،)2۹( 5 ،
عبدالعزيز ،سمر عبدالبديع  ،وياسةل ،حمدي حمد  ،وإ ام ،نجوى السةد ( .)2015إداري التا والفاعلةية
األكاديمةة لدى طالب الجا عة .جلة البحيث العلميي فيي التركةية ،ا عية عيةل شيمس،)16( 4 ،
.۹8 -77

عبدهللا ،أحالم هدى ( .)2012اللفاءي التاتةة المدركة وعالقتها كالةقاة التهنةة والوظيائً المعرفةية ليدى
طلبة الجا عة(رسالة دكتوراه) .كلةة التركةة ،ا عة كمداد.
علاهللا ،حمد إكراهةم ( .)2016قلق المستقبل المهنيى وعالقتي كاليدافع لإلنجيا والرضيا اليوظةفى ليدى
المعلمةل المساعديل كمرحلة التعلةم األساسى .جلة الثقافة والتنمةة.247 – 1۹0 ،)107( ،
علي ،عماد أحمد ( .)2005فعالةة كرنا ج تدريبي بني على ا وراء المعرفة واستراتةجةا التيتكرن فيي
التحصةل األكاديمي و فهوم التا لدي طالب كلةة التركةية العياديةل وذوي التحصيةل المين(ف .
جلة البحث في التركةة وعلم النفس ،ا عة المنةا ،كلةة التركةة.445 – 36۹ ،)2( 1۹ ،
غنايم ،أ ل حمد ( .)2018قلق المستقبل المهني والرضيا عيل الت(صيو الدراسيى كمنبئيا كالتحصيةل
األكاديمى لدى طالب شعبة التركةة ال(اصة كجا عة قناي السويس .جلة التركةة ال(اصة والتأهةل،
.230 -182 ،)22( 6

قاسم ،حيوراء حميد ( .)2018اللفياءي الش(صيةة وعالقتهيا كالةقاية التهنةية ليدى طلبية الجا عية ،جلية
البحوث التركوية والنفسةة ،ركز البحوث التركوية والنفسةة.3۹۹ -377 ،)57( ،
حمود ،الفرحاتي السةد ( .)2017فاعلةة تدريو علمي العلوم والرياضةا عليى التعليةم اليدا ج للتفلةير
النشط في سةاق ا تماعی  TASCوخرائط التفلةر فيي تنمةية قيدرا االسيتدالل والةقاية العقلةية
ودافعةة التعلم والمستويا المعرفةة االختبار  .TIMSSالمجلة الدولةة للعلوم التركويية والنفسيةة،
المعسسة العركةة للبحث العلمي والتنمةة البشرية.125 – 12 ،)4( ،
(ةمر ،هشام حميد ( .)2013قليق المسيتقبل المهنيى وعالقتي كاليدافع لإلنجيا األكياديمى ليدى طيالب
الجا عة .المجلة المصرية للدراسا النفسةة.551 – 4۹5 ،)7۹(23 ،
(ةمر ،هشام حمد  ،والوذينالی ،حمد عةصم ( .)2018قلق المستقبل المهنيي وعالقتي كفاعلةية اليتا
األكاديمةيية والييدافع لإلنجييا األكيياديمي لييدى طييالب ا عيية أم القييرى ،جليية القييراءي والمعرفيية،
(.3۹ – 15 ، )201
راد ،صالح أحمد ( .)2000األسالةو اإلحصائةة فيي العليوم النفسيةة والتركويية واال تماعةية .القياهري:
لتبة األنجلو المصرية.

راد ،صالح أحمد  ،وسلةمان ،أ ةل علي ( .)2002االختبارا و المقايةس فى العلوم النفسةة و التركويية
 :خلوا اعدادها و خصائصها .القاهري :دار اللتاب الحديث.
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 اللفاءي التاتةة األكاديمةة لدى طلبة المرحلة األساسةة فيي تركةية ليواء الميزار.)2015(  حمد أ ةل،لحم
.268 -233 ،)164( 2 ، ا عة األ هر، جلة كلةة التركةة.الشمالي كاألردن
اياهر التوافيق الدراسيي ليدى طيالب
 قليق المسيتقبل وعالقتي كيبع.) 200۹ (  حمود حمد،ندوه
.271 - 21۹ ،)16( 53 ، جلة الجمعةة المصرية للدراسا النفسةة،الجا عة
 قلق المستقبل المهني وعالقت كمفهوم التا والحا ا النفسةة لدى طيالب.)2018 (  سلوى سعةد،ناصر
.332 -260 ،)33( 33 ، ا عة المنوفةة، جلة كلةة التركةة.كلةة االقتصاد المنزلي
 دراسة ةدانةة فيي عيدد يل:  أحر أكعاد الةقاة التهنةة في اإلكداع التناةمي.) 2012 (  أسماء ط،نوری
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Future Professional Anxiety and Its Relationship to Mindfulness, Academic SelfEfficacy, and the Level of Achievement among Students of Specific and Regular
Programs at Faculty of ducation
Dr.Reda Gabr
Educational Psychology- faculty of Education- Mansoura University- Egypt

Abstract
The current research aims at investigating the relationship between future
professional anxiety on one hand and mindfulness, academic self-efficacy and
achievement level among students of the specific and regular programs at
Faculty of Education. The research sample consisted of (311) students of
science (biology, chemistry, and mathematics) at fourth year in the specific and
regular programs (127 students in specific programs, and 184 students in
regular programs). The following research tools, prepared by the researcher,
were applied to them: future professional anxiety scale, mindfulness scale, and
academic self-efficacy scale. Results of the research illustrated that students of
regular programs suffered from future professional anxiety in its dimensions
more than students of specific programs, and there were no differences in future
professional anxiety regarding gender. In addition, students of specific
programs excelled over their counterparts of the regular programs in
mindfulness. However, there were no differences between the students of both
programs in academic self-efficacy. Moreover, results indicated that there was a
negative relationship between future professional anxiety on one hand, and
mindfulness and academic self-efficacy on another hand. Furthermore, there
were differences between students of high and low levels in academic
achievement in future professional anxiety in favor of those who have low
academic achievement among students of specific programs. Besides, future
professional anxiety and mindfulness contributed in a large percentage to
predicting academic self-efficacy among fourth year students specialized in
scientific fields at Faculty of Education.
Key words : Future Professional Anxiety - Mindfulness - Academic SelfEfficacy - Students of Specific Programs - Students of Regular Programs.
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