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كليةة الترييةة الفرقة الرابعةة بمستوى الصمود النفسي لدي طالب يهدف البحث إلى تحديد 
ا لةدي أسةالب  التفيبةر اثر ةر اات ةا   و  بجامعة الزقازيق.مرتفعى ومنخفضي قلق المستقبل المهنى 

قبل المهنةةى بجامعةةة الزقةةازيق  مرتفعةةى ومنخفضةةي قلةةق المسةةتكليةةة الترييةةة الفرقةةة الرابعةةة بطةةالب 
مرتفعةى ومنخفضةي قلةق المسةتقبل كليةة الترييةة الفرقةة الرابعةة بالفةرو  يةبط طةالب والتعرف علةى 

وتيواةةةل العبنةةةة مةةةط  أسةةةالب  التفيبةةةر.و  بجامعةةةة الزقةةةازيق مةةةي مةةةل مةةةط الصةةةمود النفسةةةيالمهنةةةى 
  بعةةةد تقببةةةق مليةةةا  قلةةةق ( طالب ةةةا وطالبةةةة بالفرقةةةة الرابعةةةة مليةةةة الترييةةةة  امعةةةة الزقةةةازيق279)

المستقبل المهني )إعداد الباح بط( تم تقسيم العبنة إلى منخفضى ومرتفعى قلق المستقبل المهني  
قةةةال البةةةاح وا بمعةةةداد مليةةةا  أسةةةالب  التفيبةةةر ومليةةةا  الصةةةمود النفسةةةي ويعةةةد إ ةةةرا  العمليةةةا  

" " لمجمةةةةوعتبط  اإلحصةةةةااية المناسةةةةبة لفةةةةروخ البحةةةةث باسةةةةتخدال المتوسةةةة  الحسةةةةايي وا تبةةةةا 
لةدى مجموعةة  الصةمود النفسةي تتةومر يد  ةة متوسةقة ا د  ةأسفر  النتةاا  عةط أا مستقلتبط  

قلةةق المسةةتقبل المهنةةى   منخفضةةىلةةدى مجموعةةة مرتفعةةة يد  ةةة و  مرتفعةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى
قلةةق المسةةتقبل ومنخفضةةي مرتفعةةي الجامعةةة لةةدى طةةالب  ةأسةةالب  التفيبةةر متوسةةقمسةةتويا  أا و 
ا يةةةبط متوسةةةةقي د  ةةةةا  مرتفعةةةةي ومنخفضةةةةي قلةةةةق تو ةةةةد مةةةةرو  دالةةةةة إحصةةةةااي  ال  . ممةةةةامهنةةةىال

مقةةد أرهةر  النتةةاا  و ةةود مةةرو   المحلةةى( )اثسةلوب   عةةداالمسةتقبل المهنةةى مةةي أسةالب  التفيبةةر
ا تو ةةد مةةرو  دالةةة إحصةةااي  و  .قلةةق المسةةتقبل المهنةةى مرتفعةةيلصةةالم مجموعةةة فيةة  دالةةة إحصةةاايا 

مرتفعةةي ومنخفضةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى مةةي د  ةةا  الصةةمود النفسةةي  يةةبط متوسةةقي د  ةةا 
 .قلق المستقبل المهنى منخفضيلصالم مجموعة 

 . أسالب  التفيبر -الصمود النفسي  -قلق المستقبل المهني : الكلمات املفتاحية

                                           

 .داية ميرة البحث إلى اهايت منذ ي طبتم إ را  هذا البحث بالتساوى يبط الباح ( *)
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The Effect of Different Levels of Vocational Future Anxiety on Psychological 

Resilience and Thinking Styles of Students in Zagazig University 

Study summary 

The present research aims to determine the level of psychological 

resilience and thinking styles of the fourth-year students at the Faculty of 

Education, high and low Vocational Future Anxiety, Zagazig University. 

Then identify the differences between the fourth-year students in the 

Faculty of Education high and low Vocational Future Anxiety in the 

University of Zagazig high and low Vocational Future Anxiety in both 

thinking styles and psychological resilience. The sample consisted of 

(279) male and female students, the sample was divided into high and 

low Vocational Future Anxiety, the researchers have prepared a measure 

of thinking styles and psychological resilience scale. The results revealed 

that psychological resilience is moderately level in the high Vocational 

Future Anxiety group, high level in the low Vocational future anxiety 

group and the levels of thinking styles are moderate. There are no 

statistically significant differences between the high and low level of the 

Vocational future anxiety in the thinking styles. Except local style, since 

there are statistically significant differences between the high and low 

level of the Vocational future anxiety in it in favor of the group of high 

Vocational future anxiety. There are statistically significant differences 

between the high and low level of the Vocational future anxiety in the 

degrees of psychological resilience in favor of the group of low 

Vocational future anxiety.  

Key words: Vocational Future Anxiety- Psychological Reilience, and 

Thinking Styles.  
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الحيةاة  وذلك بسب لقد تزايد  مظاهر القلق مى القرا الحالي حتى سمي )عصر القلق( 
 ميةة  مجةةاال   وتقةةدل ميادينهةةا المختلفةةة  ممةةا  عةةل التقةةو  العلمةةي والتقنةةي السةةري  والةةذي  ةةمل

ألقي مسئولية ثقبلة علةى ماهةل الفةرد  وعلية  أا يتحملهةا مةى يلحةق يهةذا اليةم الهااةل مةط و الحياة 
ا بالضةةعو والعجةةز  وعةةدل القةةد ة علةةى مسةةايرة هةةذا التغبةةرا  السةةريعة  اثمةةر الةةذي ي ةةعر  أحياا ةة

يتعةرخ لهةا   عةط  ةعو   بةالقلق النا ةك عةط مةم الضةغو  التةى التقو  المذهل والمسةتمر مضةال  
 إضامة إلى م رة مقال  الحياة المادية وقلة مرص العمل المهني.

( أا قلق المستقبل هو الخوف مط مجهةو  يجعةل الفةرد 8ص   2009)القاضي ويذمر 
ي ةةعر بعةةدل االسةةتقرا  والخةةوف مةةط المةةو  وموا هةةة الحيةةاة المسةةتقبلية  والخةةوف مةةط التغبةةةرا  

ها مةةةةي المسةةةةتقبل مةةةة  التوقعةةةةا  السةةةةلبية ليةةةةل مةةةةا يحملةةةة  اال تماعيةةةةة والسياسةةةةية والمتوقةةةة  حةةةةدوث
 بح ةا Evans (2000)ولقد أ ةرى  المستقبل  وهذا يسب  حالة مط الت اؤل واليأ  واالضقراب.

حبةث  المهنةياجلترا عط مدى تأثبر طبيعة العمل )رلي/  زاي( على مستوى قلةق المسةتقبل إمى 
قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةي مقا اةةةة يةةةزمالاهم أرهةةةر العةةةاملوا مةةةى العمةةةل الجزاةةةي مسةةةتوى عةةةالي مةةةط 

 العاملبط مى العمل اليلي. 
ويالتالي أصبم قلق القالب بالجامعة يتزايةد مةى انواةة اث بةرة لةيب بسةب  الخةوف مةط 
الف ل مى الد اسة محس  يل يتجاوز ذلةك إلةى الخةوف مةط ضةعو إمكاايةة الحصةو  علةى مهنةة 

هةةةو مةةةا يسةةةمى بقلةةةق و ة العةةةاطلبط عةةةط العمةةةل مةةةى مئةةة مأو مرصةةةة عمةةةل بعةةةد التخةةةر   ممةةةا يجعلهةةة
 (.134  ص 2007  السفاسفة  و )المحامبد المهنيالمستقبل 

حةدا  الضةاةقة التةى تغبةر حيةاتهم  و اصةة فيمةا ويتعرخ القالب لي بر مط المواقو واث
علةى مقالة  الحيةاة  تسةاعدهمو ةومهم مةط عةدل الحصةو  علةى مهنةة  المهنةييتعلق بمستقبل حيةاتهم 

بعضةةهم يسةةتجب  لم ةةل هةةذ  الظةةروف واثحةةدا  الصةةةبة بمجموعةةة مةةط االافعةةاال   ولةةذلك الصةةةبة 
ا يجايي ةةإالمسةةتقبل والغمةةوخ  ومةة  ذلةةك هةةذ  الفئةةة تتوامةةق  حسةةا  بةةالحبرة وعةةدل التأرةةد مةةط اافرا ةةةواإل

بصةةو ة عامةةة عبةةر الةةزمط مةة  هةةذ  الظةةروف واثحةةدا  والمواقةةو الصةةةبة وهةةو مةةا يعةةرف بالصةةمود 
ا وااةةةدما  مةةةط الةةةذ النفسةةةي مةةةي اتخةةةاذ عةةةدد مةةةط  القةةةالبى يم ةةةل عمليةةةة مسةةةتمرة تتقلةةة  وقت ةةةا و هةةةد 

 الخقوا  التي تمكنهم مط الموا هة والتييف اإليجايي م  هذ  اثحدا  الضاةقة.
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التوامةةةةق الجبةةةةد والموا هةةةةة  بأاةةةة ( الصةةةةمود النفسةةةةي 299 ص  2014)عةةةةرف  ةةةةوهر يو 
الفةةرد مةةط مفةةا ة  خصةةية وةةةيم  وحيةةة ومسةةاادة يجاييةةة للضةةغو  النفسةةية مةةي ضةةو  مةةا يمتليةة  اإل

والنجاح  التييف اثراديميتتقل  من  تحقبق  تحديا  م برة الجامعيالقال   ا تماعية. ويوا  
 واثسةةرة الةةزوا م ةةل التفيبةةر مةةي  العةةاطفي والتييةةفمةةي المةةواد الد اسةةية ومحاولةةة التعةةاي  معهةةا  

العةةاطلبط   مةةط انالف وأمامةة  يفعةةل بعةةد التخةةر  ومةةاذا المهنةةي والتييةةفوالعالقةةا  اال تماعيةةة  
يسةةتقي   حتةةى تبعةةث مةةي القةةالب البحةةث عةةط مجموعةةة مةةط أسةةالب  التفيبةةررةةل هةةذ  التحةةديا  
 يجايية للم كال  وحلها.التوامق والموا هة اإل

هةةي القةةر  المفضةةلة لةةدى أا أسةةالب  التفيبةةر  Teymoori (2014, p. 28)ويةةري 
قد اتهم وتوريفها ب كل صحيم ويذلك يستقيعوا حةل الم ةكال   مط مهم همتمكنالقالب والتي 

  المعقدة والتعاي  مي الحياة.
وتختلةو مةط  هى القريقة التي يفضلها الفرد مي استخدال قد ات ويالتالي أسالب  التفيبر 

 مرد إلى آ ر وقد تختلو مط موقو إلى آ ر حس  طبيعة تناو  الفرد لهذا الموقو.
ابر " هنةةاث ثالثةةة ع ةةر أسةةلوي ا للتفيبةةر ينةةد  وا تحةةل  مسةةة أبعةةاد  وطبقةا لنظريةةة "سةةتبر 

)أسلويى التفيبر العالمي   المستويات)أسالب  التفيبر الت ريعي  التنفبذي  والحكمي(   الوظائف
)أسةةالب  التفيبةةر المليةةي   واألشاالا )أسةةلويى التفيبةةر الةةدا لي والخةةا  ي(   المجااا توالمحلةةي(  

 )أسةةةةةةةةةةلويي التفيبةةةةةةةةةةر المتحةةةةةةةةةةر  والمحةةةةةةةةةةام ( والنزعاااااااااااتالفوضةةةةةةةةةةوي( والهرمةةةةةةةةةةي  واثقلةةةةةةةةةةي  و 
 (Sternberg, 1994, p. 36) . 

( أسةلوب 13قةدل ) الةذياموذ  "سةترابر   Teymoori (2014, pp. 27-28) ويلخص
اثسةةلوب  الوريفةة اثولةةى وهةي الورةةااو ويتضةمطتفيبةر متضةةمنا  مةب ورةةااو وهةي الن ةةا   

والمليةةةى  الهرمةةةيال ةةةكل وت ةةةمل أسةةةالب   وهةةةي وريفةةةة ال اايةةةةالتنفبةةةذي  والحكمةةةى  والمنققةةةي. ال
ال ال ة المستوى  وت مل اثسلوب اليلةى والجزاةي  الوريفةة الرابعةة المنققةة  والفوضوى  والوريفة

 والمحام .المتحر   وت ملوت مل الدا لى والخا  ى  والوريفة الخامسة االتجاها  
لبة يةبط قلةق المسةتقبل والصةمود النفسةي لةدى ( إلى و ود عالقةة سةا2011)وقد توصل النجا  

 عالقةةة و ةةود إلةةى Yossef (2011) و Jamalallail (2014)مةةط  رةةل وتوصةةل طةةالب الجامعةةة.
 .المستقبلية االزما  مط والخوف التأمل  والتفاؤ  مط ومل المستقبل قلق يبط إحصااية دالة سالبة

 Sebre, Martinsone, Rescevska,. Kolesovs & skreitule-pikseواهةةتم 

(2014, p. 104)  يد اسةةة ميةةف أا القلةةةق لةةدى انبةةا  أو لةةدى المعلمةةبط يةةيثر علةةى عمليةةة تجهبةةةز
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يةل وقةد يسةب  هةذا القلةق تعسةر لةدى القةالب  طالب المرحلة ال ااويةالمعلوما  مى الذاررة العاملة لدى 
 لى أدااهم المعرمى.مما أا القلق لدى القالب أافسهم ييثر عاثراديمي  العمل و  مي التفيبر

المسةةتويا  المنخفضةةة مةةط الصةةمود النفسةةي ذوي أا إلةةى  Schure (2014) وتوصةةل
أا  Graber, Pichop & Garabine (2015, p. 8)ويضةيف  يعةااوا مةط القلةق واالرتئةاب.

  وعلةةم الةةنفب اإليجةةاييم ةةل علةةم الةةنفب  مةةروع علةةم الةةنفبالصةةمود النفسةةي مةةرتب  بمجموعةةة مةةط 
عكسةةية يةةبط الصةةمود  افةةب الصةةحة  علةةم الةةنفب العصةةبي  ممةا أاةة  تو ةةد عالقةةةالتقةو ى  وعلةةم 

( إلةةةى و ةةةود عالقةةةة سةةةالبة دالةةةة 2012)توصةةةل حسةةة    و  النفسةةةي ومةةةل مةةةط القلةةةق والتةةةوتر.
 .إحصاايا يبط قلق المستقبل المهنى ومل مط ال قة والدامةية

ب الجامعةة ويةاث ص وُيستخلص مما سبق أا  ملما ماا المستقبل مجهوال بالنسبة لقةال
طالب ملية التريية وةبةر واضةم ملمةا مةاا القالة  أر ةر  ةعو  ا بةالتوتر والخةوف وهةذا مةا يجعلة  
يفيةةةر مةةةي طريقةةةة للصةةةمود أمةةةال هةةةذ  المخةةةاوف باسةةةتخدال أسةةةالب  تفيبةةةر تسةةةاعد  علةةةى تخقةةةى 

 المخاوف مط المستقبل وت عر  بالسعادة واالطمئناا واالستقرا .
ط أا الم كال  المعقدة م ةل تزايةد أعةداد الخةريجبط وقلةة مةرص بح ومط و هة اظر البا 

قةد يكةوا ةبةر  والةذي (الحكةومي والخةاص)اإلةبا  المتزايد على التعليم الجةامعي و العمل المتاحة 
مةةى زيةةادة وهةةذا يسةةهم التخصصةةا  الد اسةةية للخةةريجبط مةةط حبةةث لحا ةةة سةةو  العمةةل   مناسةة 

قلق المستقبل المهني بصفة  اصة لدى القالب وهذا ى مستو ا تفاع و مستوي القلق بصفة عامة 
التحلةةى  تهماسةةتخدال أسةةالب  التفيبةةر المالامةةة لحةةل م ةةل هةةذ  الم ةةكال . ومحةةاولمةةنهم يتقلةة  

ا عط أهوااهم رن ا منهم أاها يمكط أا تةومر بالصمود النفسي والبحث عط تخصصا  معبنة بعبد  
 ط التخصصا  ةبر المقلوية مي سو  العمل. حجال عط الي بر ملهم مرص عمل مستلبال   واإل

واتضةةم أا قلةةق المسةةتقبل المهنةةى ير ةة  إلةةى التغبةةرا  المسةةتمرة مةةى العمةةل اتيجةةة التقةةدل 
ا هةذ  مةمالعلمي والتقو  التينولو ي ورهو  انلة واالستغنا  يها عةط اثيةدى الب ةرية  ويالتةالي 

ا مسةتجدة م بةرة ا هنةاث أسةباب  أالحة  يُ ة  و ا لفةرص العمةل المسةتقبلي مسةتمر  الظاهرة تتقل  تحليال  
مةةى المجتمةة  المصةةري  ومنهةةا تنةةاقص مةةرص العمةةل  وقلةةة  يتسةةتدعي زيةةادة حةةدة القلةةق المسةةتقبل

الد ل  وضعو الليم اث الةية وااهيا  الي بر مط المعايبر اثصبلة التةى مااةل تعةم يةبط النةا  
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لدى طالب الجامعة بصفة  ىبل المهنقلق المستقورهر وتسهم مى حل م كالتهم إلى حد مببر. 
عةدل و ةود تخصصةا  بالجامعةةة توارة  التغبةرا  السةريعة والمتالحقةةة  والةذي ير ة  إلةةى اصةة  

مجاال  الحياة المختلفة  وعدل مفايةة مةواد التخصةص لاعةداد لسةو  العمةل  وقصةو  يةرام   مي
رة اث بةرة التعلةيم الجةامعي التد ي   وعدل تةوامر المةا  الةذي يةيمط المسةتقبل. وقةد م ةر  مةى الفتة

الخاص وزيادة اإلةبا  علي  مط ال باب مما أدي إلى م ةرة أعةداد الخةريجبط والتةزاحم علةى مةرص 
اات ا  البقالة وهذا  عةل طةالب الجامعةا  ي ةعروا بقلةق  زيادة العمل المتاحة  مما ترت  علي 

لةراهط مةط  ةال  محاولةة الصةمود المستقبل المهني ويدأوا يكيفوا أافسهم للتعامل م  هذا الوض  ا
قلةةق المسةةتقبل المهنةةي ولةةذلك حةةدة النفسةةي وا تيةةا  أسةةالب  التفيبةةر التةةي تسةةاعدهم علةةى  فةة  

الصةمود النفسةي وأسةالب  د  ةة البحةث لمعرمةة  هةذ  الم ةكلة دا ةل هةذادعل الحا ة إلى د اسة 
 التفيبر لدى مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل المهني.

 في ضوء ما تم عرضه في المقدمة تم صياغة أسئلة البحث كاآلتي:
 ما مستوى الصمود النفسي لقالب ملية التريية بجامعة الزقازيق؟ -1
 ما أسالب  التفيبر اثر ر اات ا ا يبط طالب ملية التريية بجامعة الزقازيق؟ -2
نةي )مرتفة / مةنخف ( هل يختلو الصمود النفسي با تالف مستويي قلق المسةتقبل المه -3

 لقالب ملية التريية بجامعة الزقازيق؟
هل تختلو أسالب  التفيبر بةا تالف مسةتويي قلةق المسةتقبل المهنةي )مرتفة / مةنخف (  -4

 لقالب ملية التريية بجامعة الزقازيق؟

 يهدف البحث الحالى إلى التعرف على:
مرتفعةةى ومنخفضةةي قلةةق كليةةة الترييةةة الفرقةةة الرابعةةة بالب مسةةتوى الصةةمود النفسةةي لةةدي طةة - 1

 بجامعة الزقازيق.المستقبل المهنى 

مرتفعةى ومنخفضةي كليةة الترييةة الفرقةة الرابعةة با لةدي طةالب أسالب  التفيبةر اثر ةر اات ةا    - 2
 .قلق المستقبل المهنى بجامعة الزقازيق

مرتفعةةى ومنخفضةةي قلةةق  يةةة بجامعةةة الزقةةازيقكليةةة التريالفرقةةة الرابعةةة بالفةةرو  يةةبط طةةالب  - 3
 مي مل مط أسالب  التفيبر والصمود النفسي.المستقبل المهنى 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 7 

    أهمية البحث مي  تتم ل
تو يةةة  القةةةالب احةةةو اثمضةةةل وع  ةةةادهم ومسةةةاعدتهم مةةةي  مةةة  مسةةةتوى أدااهةةةم وقةةةد اتهم  -1

 لمهني.ا عط قلق المستقبل االمعرفية بعبد  
مساعدة المعلمبط على تهبئة يبئا  تعليمية تعمل على تحسبط أسالب  التفيبر والصمود  -2

 النفسي و م  مستوى اثدا  لدي القالب.
 توريفمي الخق  التعليمية تساعد على إثرااية وض  يرام  تو ي  مصممى المناه  لضرو ة  -3

 قلق المستقبل المهني.أسالب  التفيبر والصمود النفسي لدى طالب الجامعة منخفضى 
مةي الخقة  التعليميةة تسةاعد علةى  مة  عال يةة وضة  يةرام  تو ي  مصممى المناه  لضرو ة  -4

 قلق المستقبل المهني. مرتفعيأسالب  التفيبر والصمود النفسي لدى طالب الجامعة  رفا ة
ضةةةرو ة اهتمةةةال القةةةاامبط علةةةى التعلةةةيم الجةةةامعي بمختلةةةو اثا ةةةقة التد يسةةةية وال قافيةةةة  -5

وأسالب  التفيبر المختلفة التي ت ري الببئة التعليميةة وتسةهم مةي تحسةبط الصةمود النفسةي 
 وتقلبل قلق المستقبل المهنى لدى طالب ملية التريية بجامعة الزقازيق. 

 :  Vocational Future Anxietyاملهنى قلق املستقبل  -1
ر يهةةا عي ةةالتةةي والخةةوف والضةةبق  اال تيةةاحالتةةوتر وعةةدل  حالةةة مةةط يعرمةة  البةةاح وا بأاةة  

و وم  مط عدل الحصةو  علبهةا ومةدى تحقبةق مةا  القال  الجامعي عندما يفير مى مهنة المستقبل
 قلق المستقبل المهنى.مى مليا   القال الد  ة التي يحصل علبها ب وُيقا  يريد  مي المستقبل.

 :Psychological Resilienceي ــــود النفســــالصم -2
قةةةةد ة الفةةةةرد علةةةةى تحمةةةةل وموا هةةةةة المواقةةةةو الضةةةةاةقة المختلفةةةةة يعرمةةةة  البةةةةاح وا بأاةةةة  

والتفاعل اإليجايي معها مي صو ة اتا  التفاعل يبط عوامل الخقر المتم لةة فيمةا تحملة  العوامةل 
كاو  ما  ويت ال خصية والببئية للفرد  والم ةايرة واالسةتمرا  دوا اإلصةابة باالضةقرابا  النفسةية.

الد  ة التةي يحصةل ب وُيقا  الصالبة(. -التفاؤ   -الثقة بالنفس  -أربعة أبعاد )قوة العزيمة 
 الصمود النفسي.مى مليا   القال علبها 
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 :Thinking Stylesري ـــــــب التفكـــــــاليـــــــأس -3
 ةال  أسةلوب التةي يفضةلها الفةرد مةي اسةتخدال قد اتة  مةط  القريقةة يعرمها الباح وا بأاها

الد  ةةة التةةي يحصةةل ب أو أر ةةر مةةي تعامالتةة  وعنةةد اتخةةاذ قةةرا  مةةا أو حةةل م ةةكلة معبنةةة  وُيقةةا 
 أسالب  التفيبر.مى مليا   القال علبها 

  Vocational Future Anxiety : قلق املستقبل املهنىأوال
ي ة اسةبيا وقةد ا تلفةل و هةة اظةر البةاح بط فهول قلق المستقبل مط المفاهيم الحديعتبر م

أا قلةةق المسةةتقبل هةةو حالةةة مةةط الت ةةاؤل مةةي  Zaleski (1996)مبةةرى   المفهةةول هةةذالتعريةةف 
المستقبل وعدل التأرد والخوف والقلق واالهتمةال بةالتغبرا  ةبةر المرةويةة ويةاث ص عنةد التفيبةر 

ص   2004)ع ةرى  مةرذلمتوقعةة  وقةد مي المستقبل والموا هة القاسية للم كال  االقتصادية ا
 بةرة اافعاليةة ةبةر سةا ة يمتلةك الفةرد مةط  اللهةا الخةوف والغمةوخ  هوقلق المستقبل  أا( 142

احو ما يحمل  الغد اثر ر بعد مط صعويا   والتنبي السلبي لألحدا  المتوقعة وال ةعو  بةالتوتر 
قةةةد ة علةةةى تحقبةةةق اثهةةةةداف والضةةةبق واالالبةةةاخ عنةةةد االسةةةتغرا  مةةةى التفيبةةةةر مبهةةةا وضةةةعو ال

اثمةةط والقمأابنةةة احةةو  لوالقموحةةا  واإلحسةةا  بةةأا الحيةةاة ةبةةر  ةةديرة باالهتمةةال وال ةةعو  بعةةد
 المستقبل واالازعا  ومقداا القد ة على الترمبز.

 لةةةل أو اضةةةقراب افسةةةي المن ةةةأ يةةةنجم عةةةط  بةةةرا    ( أاةةة5 ص  2005) رى  ةةةقبريةةةو 
لةذمريا  امعرمةي للواقة  وللةذا  مةط  ةال  استحضةا  لاد ارةي اإلت ةوي  الماضية ةبر سا ة  مة  

والخبةةةةرا  الماضةةةةية ةبةةةةر السةةةةا ة  مةةةة  تضةةةةخم للسةةةةلبيا  ودحةةةة  لايجاييةةةةا  الخاصةةةةة بالةةةةذا  
والواق   تجعل صاحبها مى حالة التوتر وعدل اثمط  مما قد يدمع  لبدمر الذا  والعجز الواضم 

الت ةةاؤل مةةط المسةةتقبل  وقلةةق التفيبةةر مةةى  وتعمةةيم الف ةةل وتوقةة  اليةةوا    وتةةيدي بةة  الحالةةة إلةةى
المسةةةةتقبل  والخةةةةوف مةةةةط الم ةةةةكال  اال تماعيةةةةة واالقتصةةةةادية المسةةةةتقبلية المتوقعةةةةة  واثميةةةةا  

 الوسواسية وقلق المو  واليأ  . 
أا  "حالة مط التوتر والت اؤل ي عر يهةا القالة   (19 ص  2007)المحسط  ويري عبد

قلةق المسةتقبل بأاة  ) 8 ص  2007السةبعاوى )عةرف وتخةر . الجامعي لند ة مرص العمل بعد الت
ةةةدة يع لحالةةا  ةةةذهةةةز تتمي ةةةرن ةةةل قةةط ومالفرد ى لد ةةد تح ة اةةسةةر ية ةيةةقرة مضةةلبافعاا لةحا

ةةةةةداا مقوالغةةةةم وةد  ليةةةةح واتيا الدل اعو الةةةةداام والخةةةةوف والضةةةةبق لتةةةةوتر  ياو ماها  عص  صاا
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طةةةةر  ةةةةة  ق تو  ةةةةقويتةةةةةرا يقتو  ةةةةاميةةةا أو  ةةةةةقيمةةةةدد ي تهالتةةةة  عاةةةةوضلمةةةواا  ةةةةةت  لنفسةةةيا ةةةةطثما
  ة.سمة مستمأو قتة ؤم لحالةا  ذهوا تكد قو لمستقبلاث  مي دوحةةط يمكةةو  م ه

( أا القلق هو عملية تتعلق ب عو  132 ص  2007)السفاسفة و يستخلص المحامبد  و 
بل  فيخةاف منة  ومةط النتةاا  السةلبية المتوقعةة الفرد ينوع مط عدل اال تياح عندما يستقرئ المستق

 عن   السيما عدل الحصو  على عمل أو مهنة تحقق تلك القموحا .
توقةة  الفةةرد لو ةةود  بأاةة ( قلةةق المسةةتقبل 1123  ص 2011) والبنةةا  عسةةليةوقةةد عةةرف 

  قر يهدد حيات  ومستقبل  وقد ال يكوا لهذا الخقةر أي و ةود يةنجم عنة  مقةداا ال ةعو  بةاثمط
 والنظرة الت اؤمية للمستقبل والحياة.

( قلةةةق المسةةةتقبل بأاةةة   ةةةز  مةةةط القلةةةق العةةةال المعمةةةم 335ص   2011)ويعةةةرف البةةةد اا 
علةةى المسةةةتقبل يمتةةد  ةةةذو   مةةي الواقةةة  الةةراهط ويتم ةةةل مةةي مجموعةةةة مةةط البنةةةي مالت ةةةاؤل وعد اث 

 أرد مط المستقبل.العجز مي تحقبق اثهداف المهمة ومقداا السيقرة على الحاضر وعدل الت
( أا قلق المسةتقبل هةو حالةة تصةو ية مةط 685 ص  2013)القاسم و ويوضم الحريي  

التو ب  والغموخ  والخوف  والهل   والخ ية مط تغبرا  ةبر مرةوية مي المستقبل ال خصي 
أا قلةق المسةتقبل هةو  Al Matarneh & Altrawneh (2014, p. 181ويسةتخلص ) البعبةد.

الةةةذي يعتبةةةر  ةةةذ  الحاضةةةر وتو يةةة  للمسةةةتقبل أي أاةةة  أحةةةد أ ةةةكا  القلةةةق لعةةةال  ةةةز  مةةةط القلةةةق ا
الت ةةاؤل وعدا ث الفةةرد عةةدل مفا تةة  إلاجةةاز ل  مةةى مجموعةةة مةةط البنةةى المعرفيةةة م ةةويحةةد  متمةة ال  

 اثهداف العامة مى حيات .
القلةق بأاة  حالةة افسةية تحةد  مةي  Wright, Dobson & Sears (2014)ويعةرف 
أا قلق المستقبل هو  (114  ص 2015)وترى اادية تهديد الحليقي أو المد ث. المواقو ذا  ال

وتوقةةة  السةةةو  صةةةعويا    ةةةعو  يتملةةةك الفةةةرد  اللةةة   ةةةوف ةةةةام  احةةةو مةةةا يحملةةة  الغةةةد مةةةط 
واالستعداد للتوق  السلبي لألحدا  السلبية وال عو  باالازعا  والتوتر والضةبق وال ةعو  بضةعو 

قموحةةا  واقةةص القةةد ة علةةى التفاعةةل اال تمةةاعي واإلحسةةا  بةةأا القةةد ة علةةى تحقبةةق انمةةا  وال
 المستقبل.م  ال عو  بفقداا اثمط والقمأابنة احو باالهتمال  الحياة ةبر  ديرة 
( قلةةق المسةةتقبل المهنةةى بأاةة  حالةةة مةةط 135  ص2007المحامبةةد  السفاسةةفة  ) ويعةةرف

المهنةةي  جهةةو  يتعلةةق بالجااةة  عةةدل اال تيةةاح والتةةوتر وال ةةعو  بالضةةبق والخةةوف مةةط مسةةتقبل م
   الجامعة.إمكااية الحصو  على مرصة عمل مناسبة للقال  بعد تخر   مط عدل و 
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حالةةةة مةةةط التةةةوتر وعةةةدل  هةةةو قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةىأا  (502  ص 2013مخيمةةةر ) رى ويةةة
 المسةتقبل  ااتجةةر يها القال  الجةامعي عنةدما يفيةر مةى مهنةة عي التي االطمئناا والخوف والضبق 

الحصو  على مهنة ذا  مكااةة مرموقةة  تتضا    وأاعط توقعا  بأا الفرص المهنية مى المستقبل 
 ماال ميهالت  وععداد  اثراديمي.   هد  ومهما  مط يذ  مهما ناا صع  المصبم أمر  أ  بدة

م ةةكلة اافعاليةةة تتم ةةل  ُيعةةدقلةةق المسةةتقبل المهنةةي أا  (123  ص 2015)ااديةةة  وتةةذمر
 التخر .لتوتر وعدل اال تياح واالازعا  والت اؤل لند ة مرص العمل بعد  عو  باالمى 

والخةةوف  اال تيةةاححالةةة مةةط التةةوتر وعةةدل  قلةةق المسةةتقبل المهنةةى بأاةة   ويعاارف البااا ثو  
ومةةةدى  ومةةة  مةةةط  ر يهةةةا القالةةة  الجةةةامعي عنةةةدما يفيةةةر مةةةى مهنةةةة المسةةةتقبلعي ةةةالتةةةي والضةةةبق 

 قبل.الحصو  علبها وعلى ما يريد  مي المست
 خصائص األفراد ذوو قلق المستقبل المهني:

قلةةق المسةةتقبل المهنةةى بالعديةةد مةةط السةةما  ااب قةةل مةةط اثطةةر  ويتصةةو اث ةةخاص ذو 
( أا ال ةةخص ذي 1996التةةى تناولةةل قلةةق المسةةتقبل. حبةةث أوضةةم معةةوخ ) والبحةةو النظريةةة 

بالعجز  ويتمبز بحالة  و  و عقلق المستقبل يتسم بأا   ال يمكن  تحقبق ذات  وال يمكن  أا يبدع  
مةةط السةةلبية والحةةزا واقةةص القةةد ة علةةى موا هةةة المسةةتقبل  وال ةةعو  بةةالنقص  واقةةص ال ةةةعو  

إلةةى أا اثمةةراد مرتفعةةي قلةةق المسةةتقبل يتمبةةزوا يةةة   التةةأثر  Zaleski (1996وأ ةةا  )  بةةاثمط
للتةأثبر مةى ان ةريط  بان ريط مط أ ل تأربد مستقبلهم  ويستخدموا استراتيجيا  الجبر واإل ةال

مةةى مواقةةو الرااسةةة  ويتسةةموا داامةةا بالت ةةاؤل مةةط المواقةةو المسةةتقبلية والتنبةةي السةةلبي للم ةةكال  
 المتوقعة التى قد توا هها الب رية. 

إلةةى أا قلةةق المسةةتقبل يةةيدى إلةةى التوقةة  الخةةا  ي  Zaleski (1996, p.169)وي ةةبر 
اصةةةة  االاتبةةةا  والترمبةةةز علةةةى اثحةةةدا  مةةةي الوقةةةل للنةةةوات  السةةةلبية الناتجةةةة عةةةط مواقةةةو الفةةةرد الخ

الحاضةةةر والهةةةروب إلةةةى المعرمةةةة السةةةابقة  االاتظةةةا  السةةةلبي لمةةةا يحةةةد   واالاسةةةحاب مةةةط المواقةةةو 
واثا قة المفتوحة والخقرة  والحفاظ علةى القةر  الروتبنيةة والحالةة السةارنة والبعةد عةط المخةاطرة  

تقلبةةةةل الحالةةةةة السةةةةلبية  واسةةةةتخدال العالقةةةةا  اال تماعيةةةةة واسةةةةتخدال ميكاابزمةةةةا  الةةةةدماع العدواايةةةةة ل
إلةةى ( 34 -33  ص ص2007)المحسةةط عبةةد أ ةةا  مةةى حةةبط لتخقةةى المسةةتقبل الخةةاص بةةالفرد. 

أا العةةاطلبط عةةط العمةةل مةةط ال ةةباب ي ةةعروا باالرتئةةاب والقلةةق  ولةةديهم إحساسةةا   ةةديدة بةةأاهم 
 قا اة بال باب العاملبط. ضحايا وي عروا ينقص الرضا عط أافسهم  وعط حياتهم م
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ةةا لنظريةةة ضةةب  االاتبةةا  مةةما اثمةةراد ذوى  Wright, et al. (2014)ويوضةم  أاة  طبق 
القلةةةق المرتفةةة  يتمبةةةزوا بضةةةعو االاتبةةةا  مقا اةةةة بةةةاثمراد ذوى القلةةةق المةةةنخف  وير ةةة  هةةةذا إلةةةى 

علةى الم بةر  ممةا أا التوازا يبط أاظمة االاتبا  المعتمد على الهدف المبا ر أو االاتبا  المعتمةد 
 اثمراد ذوى القلق المرتف  يجدوا صعوية مي مقاومة التوترا  واالازعا .

ا مةط الضةبق واثلةم  يسةب  م بةر   والةذيهةيال  اثمةراد لةديهم حالةة مةط الغمةوخ ال ةديد  وبالتالي
قلةق واالازعا   ويتوق  ال ر داامةا ويبةدو مت ةااما  ومتةوتر اثعصةاب  ومضةقرب  ممةا أا ال ةخص ال

 اثمو   ويفقد القد ة على الترمبز. م بر مط ا عط البل مى ا عا ز  يفقد ال قة ينفس   ويبدو متردد  

  Psychological Resilienceي ــــــــود النفســــــــا: الصمثانًي
متقةو   مةي مجةا  علةم الةنفبهتمةال االب حظةيا ا اسةبي  ا حةدي   يعد الصمود النفسى مفهوم  

اإليجةةةةايي  و مةةةةز علةةةةى دو  عوامةةةةل الوقايةةةةة والحمايةةةةة مةةةةى إدا ة المحةةةةط  لد اسةةةةا  علةةةةم الةةةةنفب
واثزما . مقد احتل مرمةز الصةدا ة مةى مجةا  مةا يسةمى يبحةو  المخةاطر  وتيمةد ال ةواهد علةى 

 (. 480  ص 2011)البحبرى   أا  دينامى وقايل لااما  والتقو  واإلثرا 
تر ة  إلةى  "Resilience"أا ملمةة  Fletcher & Sarkar (2013, p.13)يةذمر و 

بسرعة للم ةكلة القا اةة مةي  أو التصدي بمعنى القد ة على تخقى "resiline"اليلمة اإليقالية 
 يط هما التعرخ للم كلة  والتييف اإليجايي.أالموقو ويعتمد هذا المصقلم على  ز 

 ةدااد عملية التوامةق الجبةد والموا هةة اإليجاييةة لل بأا الصمود النفسي ُيعرف وعلى ذلك 
والصةدما   أو الضةةغو  النفسةةية التةةى يوا ههةةا اث ةةخاص و اصةةة ضةةغو  العمةةل  والم ةةكال  
المالية واثسرية  والصمود هو القد ة على التعامي مط التأثبرا  السلبية لهذ  ال دااد والقد ة على 

 مريكيةةةةةةةةةةةةة اث الجمةيةةةةةةةةةةةة)واقتةةةةةةةةةةةدا  تجاوزهةةةةةةةةةةةا ب ةةةةةةةةةةةكل إيجةةةةةةةةةةةايي ومواصةةةةةةةةةةةلة الحيةةةةةةةةةةةةاة بفاعليةةةةةةةةةةةة 
 (.34  2010فسي  للق  الن

النفسى على أا  قد ة الفرد علةى التييةف  الصمود NewMan (2002, p. 62)ويعرف 
ة والمحةةط والمواقةةو الضةةاةقة المتواصةةلة. وهةةو عمليةةة مسةةتمرة يظهةةر مةةط ممةة  اثحةةدا  الصةةاد
 النفسي.ا مى موا هة المحط والصدما  ومصاد  الضغ  ا إيجايي  ا تييفي   اللها الفرد سلوم  
قد ة الفرد على موا هة المواقةو  هو ( أا الصمود النفسي6ص   2012) قو ة ويذمر 

الةةةود ساسها ا  أي ن ايية م     قامة عالقاع  و عقالاي  ا ي كةةةةعليهالمختلفةةةة بفاعليةةةة والةةةةرد 
 .اي ن   اتقي ال المتباد  والحتوا
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مةراد هو قةد ة اثالنفسي الصمود  أا Fletcher & Sarkar (2013, p.16)وقد وضم 
خ االرتئاب التصدى ثعر اعلى االحتفاظ بمستويا  عالية مط التوريف والتوضيم للمعلوما  و 

والترمبةةةز علةةةى اسةةةتخدال اسةةةتراتيجيا  موا هةةةة العمةةل  وصةةعويا  الحيةةةاة مةةةط أ ةةةل إرمةةةا  مهةةةال 
العمليةا  العقليةة والسةلومية لال تقةا  بالجااة  ال خصةي وحمايةة الفةرد مةط انثةا   الضغو  ودو 

إلةةى أا الصةةمود النفسةةى هةةو القةةد ة  (9 ص  2013)وقةةد أ ةةا  عبةةد الجةةواد  للضةةغو .السةةلبية 
علةةى المحامظةةة علةةى حالةةة اإليجاييةةة والتةةأثبر الفعةةا  والتماسةةك وال بةةا  االافعةةالى مةةى الظةةروف 

 الصةبة أو المتحدية م  ال عو  بحالة مط االستب ا  والتفاؤ  واالطمئناا إلى المستقبل.
إلةى أا الصةمود النفسةي هةو  Yates, Tyrell & Masten (2014, p. 783)وي ةبر 

أحد مي را  علم النفب اإليجايي وُيقصد ب  قد ة النظال الدينامى للفةرد علةى التييةف ينجةاح مة  
يةةةبط اثاظمةةةة مةةةي  التفةةةاعال االضةةةقريا  التةةةى تهةةةدد حياتةةة . وهةةةو عمليةةةة ديناميةةةة تظهةةةر أثنةةةا  

 السيا  ال قامي والتقدمى. 
ةدو    ويم ل الصمود ا  ا أو  ا  ي ةا مةى إحةدا  التةوازا لأل ةخاص سةوا  أرةاا دا لي ةا مهم 
  مما والمساادة اال تماعيةا بكل مط التفاؤ  واثمل و وح الدعابة ا إيجايي  ويرتب  الصمود ا تباط  

وقةد  .(Smith, et al., 2008, p. 194) ا باالرتئةاب واليةأ  وال ةعو  بةاثلما سةالب  يرتب  ا تباط  
يتمتة  بقةد   الةذيالظةروف الببئية مالقالة  ة ة هواي مةة مةاالمرو النفسي يدا ل  الصموديتضمط 

ي ةةةةةةمةةةةةةر تغييي ا ثةةةةةة  تيعةةةةةةةياتع  ياةةةةةةإل ةةةةةةدة يدا  ةةةةةةقةةةةةةد طةةةري  الةةةذيةةةةةةو هالنفسةةةية ة ةةةةةةامةةط المةةةرو
 .(20 ص  2012) قو ة   الظةةةروف

أا  Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen & Stiles (2011, p. 316) ويةذمر
الصمود يتيوا مط مجموعة مط اثبعاد وهي اليفاية ال خصية  واليفاية اال تماعية  واثسةلوب 

 البنااي  والتراب  اثسري  الموا د اال تماعية.
 والنفسةةية  واالافعاليةةةولهةةذا ي ةةكل الصةةمود بصةةفة عامةةة اثبعةةاد العقليةةة  واال تماعيةةة  

تيسةب  القةد ة علةى التييةف مة  اثحةدا  الضةاةقة والتةى قةد    بحبةثالفةردواثراديمية ل خصةية 
ما ماا هةذا ال ةخص ةبةر قةاد  علةى التعامةل مة   إذاتعو  مسبرة امو ال خصية ب كل طبيعى 

 .Nath & Pardhan, 2012, p. 163)ما يوا ه  مط أحدا  صادمة )
سةمة  ب هةو منةت  أو مخةر  ولةي النفسةي( أا الصةمود 13  ص 2010) وترى اثعسر

للفةةرد  مخةةر  للتفاعةةل يةةبط عوامةةل الخقةةر المتم لةةة فيمةةا تحملةة  العوامةةل ال خصةةية أو الببئةةة  مهةةو
 للفةةرد.الوقايةةة أو العوامةةل التعويضةةية المتم لةةة فيمةةا تحملةة  العوامةةل ال خصةةية أو الببئيةةة  وعوامةةل

 ويتم التفاعل مط  ال  االستراتيجيا  الوسيقة أو المعدلة.
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( 2010) مة  اثعسةر Benetti & Kambouro (2006, p. 344مةى حةبط ا تلةو )
افسةةي ا  يم ةل قةةد ة الفةرد علةةى التييةف مةة  مقالة  الحيةةاة الضةاةقة و حبةث  أيةا أا الصةةمود يعةد سةةمة 

 ييدى إلى تدعيم الم اعر اإليجايية لليمة الفرد لذات  ومط ثم ييثر مى ماعلية الذا  للفرد افس .و 
سةةي هةةو قةةد ة الفةةرد علةةى تحمةةل وموا هةةة المواقةةو أا الصةةمود النف ممةةا سةةبق وُيسااتنت 

الضاةقة المختلفة والتفاعل اإليجايي معها مي صو ة اتا  التفاعل يةبط عوامةل الخقةر المتم لةة 
فيمةةا تحملةة  العوامةةل ال خصةةية والببئيةةة للفةةرد  والم ةةايرة واالسةةتمرا  دوا اإلصةةابة باالضةةقرابا  

 الصالبة(. -التفاؤ   –الثقة بالنفس  -يمة )قوة العز  ويتيوا مط أ يعة أبعاد النفسية.
ويقصةةد يهةةا اإلصةةرا  علةةى تجةةاوز الصةةعويا  والتحةةديا  والعوااةةق للوصةةو  إلةةى  العزيمااة:قااوة 

لدي  همة عالية ويبذ  أقصي  هد  مي  الهدف ويحتا  مط الفرد أا يتحدى ذات  وتيوا 
 .وزيادة التصميم على العمل ذلك

ةةطمةةدى ت   يقصةةد يهةةا بااالنفس:الثقااة  مةةط تنفبةةذ أهدامةة  وثقتةة  الذاتينةةة بممكاايةةة تحليقهةةا  القالةة   مكُّ
لُقد اتة  وميهنالتة  وثقتة  مةي   عد ارةتقدير الفةرد لنفسة  بقريقةة صةحيحة و  حسط وتتضمط

 .إمكااينة ت وريفها مي موا هة الم كال  والعوااق التي ُيصادمها ب كل معنا  وينَّا 

 جاييةة ليةل  ةي   والقةد ة علةى تحمنةل مصةاع  البةول أمةال  اثمةل والنظةرة اإلي يقصد يها التفاؤ :
 وتوق  اتاا  أمضل. أمضل بغد  

النفسية والببئيةة  معلومات على استخدال مل  ومها ات  مي قد ت  القال  عال لدى اعتقادالصالبة: 
 ويتعاي  معها بفاعلية. الصةبةبد ث ويفسر ويوا   أحدا  الحياة ل المتاحة

والةدعم الوقل  للصمود وتتم ل مى قوة الذا  التى تيوا م  مرو  وهناث ثالثة مصاد  
ا امةتالث الفةرد لمهةا ا  حةل الم ةكال  الخا  ى الذى يساعد على استمرا ية الصمود للفرد وأ بر  

 .Stein, 1988, p. 203)التى تساعد  على موا ه  ال دااد والصعاب )
عد علةى اسةتمرا ية الصةمود لةدى ويتأثر الصمود النفسي بمجموعة مط العوامل التى تسةا

اثمةةراد والتةةى تعمةةل علةةى تعةةديل انثةةا  السةةلبية الناتجةةة عةةط مواقةةو الحيةةاة الضةةاةقة ومةةط هةةذ  
العوامةةل التةةى تسةةاعد علةةى تيةةويط الصةةمود هةةى و ةةود الرعايةةة والةةدعم وال قةةة والت ةةجي  سةةوا  مةةط 

م  الضغو  النفسية وحكمة  باإلضامة إلى ماعلية الفرد مى التييف ا  ها  دا ل اثسرة أو مط 
 تسةةةةةاعد  علةةةةةةى حةةةةةل الم ةةةةةكال  التةةةةةى توا هةةةةةة  ليةةةةةىالفةةةةةرد مةةةةةى وضةةةةة   قةةةةة  واقةيةةةةةةة لنفسةةةةة  

(Lightsey, 2006, p. 99). 
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أا الصمود مى المواقو الصةبة إلى  Snape & Miller (2008, p. 220)رما أ ا  
اتةة  واللةةيم اإليجاييةةة احتةةرال الفةرد لذ )م ةةلدا ةةل الفةرد  المو ةةودةير ة  إلةةى مجموعةةة مةط الصةةفا  

 التى يتمت  يها( والتى يدو ها تيثر مى ماعلية الذا  لدي .

 الصمود النفسي: وسمات األشخاص ذو
يتعةةرخ اإلاسةةاا لي بةةر مةةط المحةةط ويتعامةةل معهةةا بالصةةمود الةةذى يعةةد أربةةر دلبةةل علةةى 

 يمكةةةطالتةةةى ال  الواقةيةةةةلظةةةروف الببئةةةة الخا  يةةةة  وال لعوامةةةل التغببةةةر  تعةةةودال  التةةةياإليجاييةةةة 
حتةةى يصةةل اإلاسةةاا الصةةامد مةةى عالقتةة  بظةةروف الببئةةة الخا  يةةة إلةةى مسةةتوى التةةأثبر   تغببرهةةا

يقايلهةا ينةوع مةط اثمةل والتقلة  الةداام إلةى مماة    ةا قةاهر تلقى علية  الببئةة رروم ةوعندما المتباد   
 (.572 ص  2011عقية  اثمال )

اد ذوى الصةةمود النفسةةي لةةديهم أا اثمةةر  (302-301ص ص   2014) ةةوهر  وضةةموي
القد ة على إقامة عالقا   بدة م  ان ريط وا تفاع مستوى تقدير الذا  وماعلية الةذا  وال ةعو  
باالاتمةةةا  وامةةةتالث أسةةةالب  مقننةةةة لموا هةةةة الضةةةغو   واالافعةةةا  اإليجةةةايي  والتفةةةاؤ   وامةةةتالث 

واالستبصةا   والتصةميم والعزيمةة المها ا  الفعالةة مةي حةل الم ةكال   وتقبةل الم ةاعر السةلبية  
 .يمكنهم صناعة واتخاذ القرا  الحكيم مى موا هة اثحدا و  والليم اث الةية

النفسية منهةا اة  اد ذوي المروثم  اصفا( أا 24-21 ص ص  2012)ويلخص  قو ة 
 أهةم الرمةااز والةدعاام التةي يجة  أا يتحلةى يهةا مةل مسةلم يريةد أا يحقةق مةطالصةبر  وُيعد الصبر 

مقةد أمةر   عبةاد  بالصةبر وحةث علية  مةي العديةد لةذلك مي الةدايا وان ةرة  السعادة والسكبنة لنفس  
ا مزوع الةةنفب على االتغلةة  محاولةةة  وهةةو  التسةةاممباإلضةةامة إلةةى اليةةريم  القةةرآا  مةةط انيةةا  مةةي

ةةةةذا  العتاى ةةةةعلل سلالمةةةةة ةةةةمداومو ها ه لنذا  وأالعتا أيواب وأعظم  الخقأعلى  ا  إلص ة وايالمكا
العفةو ى ةةةعل  والقةد ة ةةةإلاايواة ةةةيالتوسمى يةةةا يةةةمةةةو ه  والةةةعةةةل و   ةةةيةةةط  مةةة  العفو والصفم لو 
ةةةةص  اقف أو عةةةةضب سيةةةةيةةةةوا ة ال تكةةةةاقالةة   ةةةةذها  ويةةةةد الي بةةةرعاةةةةد  وسية ال تةةةةة افةةةةاق ي ةةةةهو

 ب ل  أذى.يةةسأو   ةةلمةةط ظعمةةو يعفةةط ذلك مل ةةالريل واةةالاتقاى ةةعلةةق القةةد ة م اتوليةةط 

بالم ايرة حتى ارتما  المهمة يتسم الفرد الصامد أا  Gayles (2005, p. 251)ويذمر 
وتحقبق الهدف. ويكوا لدية  اعتقةاد قةوى بالقةد ة علةى حةل الم ةارل التةى توا هة  ويسةتقي  الفةرد 

ةا عالقا  إيجاييالصامد أا يكون  ا ت ةمل قد تة  علةى ة ليب مق  مة  المجتمة  الخةا  ى إامةا أيض 
 .التواصل م  ذات 
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لمصةةقلم الصةةمود االمتةةراخ اثساسةى أا  Richardson (2002, p.314)ويوضةم 
يسةمم لنةا بةالتييف مة  رةروف الحيةاة  والةذيهو ميرة التوازا الببولةو ى النفسةى الروحةى  النفسي

مةة  م ةةل هةةذ  اثحةةدا  الحياتيةةة تتةةأثر بصةةفا  الصةةمود الحاليةةة. حبةةث إا القةةد ة علةةى التييةةف 
( 1) اتةةاا  تةةيدى عمليةةة إعةةادة التيامةةل بةةالفرد إلةةى أ يةة    و التيامةةل مةة  الصةةمود السةةايق وععةةادة

( العةودة إلةى التةوازا 2إعادة تيامل الصمود حبث ييدى التييةف إلةى مسةتوى أعلةى مةط التةوازا )
( 4داا االاتعاش وعا ا  مستوى أداى مط التوازا )( مق3اثساسى مى محاولة لتجاوز الت وي  )

 .ا ومط ثم يمكط اعتبا  الصمود منتيجة لقد ا  التعامل النا حةحالة مختلة وريفي  
ا للصمود النفسي واثدا  الرياضي اموذ    Fletcher & Sarkar (2013, p.19) وقدل

وال قةةة  والترمبةةز  والدامةيةةة  اإليجاييةةة  ويةةد   فيةة  العوامةةل النفسةةية م ةةل التةةراب  مةةي ال خصةةية 
والمساادة اال تماعية المد مة والتي تسةاعد الفةرد علةى تخقةى االثةا  السةلبية والتصةدى لضةغو  

 الحياة وال عو  بالتفاؤ .
مما الصمود النفسي هو قد ة الفرد على تحمل المواقو الصةبة والتفاعةل معهةا  وبالتالي

 ايرة والدامةية وال قةة بةالنفب وقةوة العزيمةة وتخقةى انثةا  بميجايية ويتسم الفرد الصامد افسيا بالم
 السلبية والتفيبر بقريقة منقلية مي ميفية حل الم كال .

 :Thinking Stylesري ـــــــب التفكـــــــاليـــــــ: أسثالثا
( أا التفيبةةةر أ قةةةى أ ةةةكا  الن ةةةا  العقلةةةي لةةةدى 25  ص 2007يةةةرى أيةةةو  ةةةادو  واومةةةل )

لعمليةةة التةةي يةةنظم يهةةا العقةةل  براتةة  بقريقةةة  ديةةدة لحةةل الم ةةكلة  بحبةةث ت ةةمل هةةذ  اإلاسةةاا  مهةةو ا
العمليةةة إد اث عالقةةا   ديةةدة يةةبط الموضةةوعا  أو عناصةةر الموقةةو المةةراد حلةة   م ةةل إد اث العالقةةة 

 معلول وآ ر مجهو .  يبط المقدما  والنتاا   والسب  والنتيجة  ويبط العال والخاص  ويبط  ي
يقصةةد بةة  مجموعةةة مةةط المهةةا ا  العقليةةة التةةي يسةةتخدمها الفةةرد عنةةد البحةةث عةةط والتفيبةةر 

إ ابة لسيا   أو حل لم كلة  أو ينا  معنى  أو التوصل إلى اوات  أصبلة لةم تيةط معرومةة لة  مةط 
 (.6  ص 2003قبل  وهذ  المها ا  قايلة للتعلم مط  ال  معالجا  تعليمية معبنة )زيتوا  

هةةو إال ا ةةا  عقلةةي يقةةول بةة  الفةةرد أثنةةا  و ةةود  مةةي موقةةو مةةا ويسةةاعد   التفيبةةر مةةا وبالتااالي
علةةةى الفهةةةم واتخةةةاذ القةةةرا  والتخقةةةي  وحةةةل الم ةةةكال  والي بةةةر مةةةط اثا ةةةقة العقليةةةة اث ةةةرى التةةةي 
 يما سها الفرد للوصو  إلى حالة مط االتزاا المعرمي والنفسي أي أا  يم ل القد ة على إعما  العقل.
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أا أسةالب  التفيبةر متعةددة  إذ لةيب هنةاث أسةلوب واحةد للتفيبةر يصةلم  وتم اإل ةا ة إلةى
( 87  ص 2015) ي ةا ة  و الجةراحليل النا   يل هنةاث أسةالب  عديةدة يةذمر بعضةها العتةول  و 

ستبصةةةةا ى  منهةةةةا التفيبةةةةر المنققةةةةي  والتفيبةةةةر االسةةةةتقرااي  والتفيبةةةةر االسةةةةتنباطي  والتفيبةةةةر اال
  الحسةةةي  والتفيبةةر المةةادي  والتفيبةةةر التباعةةدى  والتفيبةةر التقةةةا ييوالتفيبةةر التجريةةدي  والتفيبةةر 

التفيبةةر التحلبلةةي  والتفيبةةر الترمببةةى  والتفيبةةر التمببةةزى  والتفيبةةر االستي ةةامي  والتفيبةةر الناقةةد  و 
  والتفيبر اإليداعى  والتفيبر التأملي  والتفيبر مو  المعرمى  والتفيبر عالى الرتبة.

يوضةةةم ميفيةةةة اسةةةتخدال القةةةد ا  التةةةى و لوب طريقةةةة مفضةةةلة مةةةى التفيبةةةر  ويالتةةةالي مةةةما اثسةةة
فةيمكط أا يكةوا اثسةالب   مةط  يرومبةل وا مليةيا  يل ا واحد  أسلوي   وا ملييال  اثمراد   وأايمليها الفرد

  ويالتةالي يمكةط ترتبة  المهةال داا مى قد اتهم  لينهم يمتليوا أسةالب  مختلفةة  ةمراد متقابقبط عملي  اث
 .(35  ص 2004  سترابر ) ى يوا هها اثمراد على احو أمضل لتناس  أسالببهمالت

مةط  ةال   ةإلةى أا اسةتخدال العقةل بقريقةة مراة Sternberg (1997, p.220أ ةا  )و 
أا الحةةةةد الم ةةةةترث يةةةةبط  "ر ابسةةةةتر "الةةةةتحكم العقلةةةةي الةةةةذاتي يفسةةةةر تنةةةةوع أسةةةةالب  التفيبةةةةر. ويةةةةرى 

أى أا أسةلوب التفيبةر لةيب هةو الةذما  يةل هةو االسةةتفادة  ال خصةية والةذما  هةو أسةالب  التفيبةر
لى إمكااية تقببق اظرية أسالب  التفيبر على ا تبا ا  القد ا . وأضاف إ باإلضامةمط الذما   

(Grigorenko & Sternberg (1997, p.297  أا أسالب  التفيبر هى القريقة التةى يورةو
 ة أو الةذما  مةى حةد ذاتة  وأا اثسةلوب هةو القريقةة يها الفرد قد ة أو أر ةر مةط قد اتة  ولةيب القةد

  .المفضلة للتفيبر
  ص 2004  تعريةةةةف ) ضةةةةر  وهنةةةةاث عةةةةدة تعريفةةةةا  لمفهةةةةول أسةةةةالب  التفيبةةةةر ومنهةةةةا

( ثسةةةالب  التفيبةةةر بأاهةةةا مسةةةتمدة مةةةط  صةةةااص ال خصةةةية والةةةذما  وهةةةي تم ةةةل المنققةةةة 300
  سالب  ال خصية. الببنية يبط اثسالب  المرتبقة بالجاا  المعرمي وأ

( أا أسةالب  التفيبةر ت ةبر إلةى القةر  واالسةتراتيجيا  24  ص 2000عجةا  )ويذمر 
الفيرية التى يعتاد الفرد أا يتعامل يها م  المعلوما  المتاحة  أو االاتقا  مط الحالة الراهنة إلى 

والةذما  أى أاهةا عةد الحةد الم ةترث يةبط ال خصةية تُ الحالة التالية  وهى طر  لفهم أدا  القالب و 
ويةذلك مهةى تم ةل المنققةةة  الةةذما .تسةتمد بعة   صااصةها مةط ال خصةةية والةبع  اث ةر مةط 

 الببنية يبط اثسالب  المرتبقة بالجاا  المعرمي وأسالب  ال خصية. 
للتمببةةةز يةةةبط  ا( أا أسةةةالب  التفيبةةةر ُتعةةةد أساسةةة255  ص 2010) يوسةةةووضةةةم قةةةد و 

ا يحةةدد ا ممي ةةإال أا هةةذا التمببةةز لةةيب تمببةةز    مةة  مواقةةو الحيةةاة اثمةةراد أثنةةا  تفةةاعالتهم المختلفةةة
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مقدا  ما يو د لدى الفرد مط هذا اثسلوب أو ذاث  بقد  ما هو طريقةة تمببةز ميفةي يعتمةد علةى 
اتخةاذ  دصةدبيسةلي  مةى تعامالتة  أو عنةدما يكةوا لمدى تفضبل الفةرد السةتخدال أسةلوب أو أر ةر 

 ما.قرا  ب أا موضوع 
العديةةةد مةةةط النظريةةةا  التةةةى تناولةةةل أسةةةالب  التفيبةةةر م ةةةل اظريةةةة ها يسةةةوا   دولةةةذا يو ةةة

(  واظريةةةةةةة هبرمةةةةةةاا 2004 ةةةةةةلبي )امةةةةةةوذ  (  1996) حببةةةةةة وامةةةةةةوذ  (  1982ويرامسةةةةةةوا )
بنظرياااة الحلوماااة ( والمعرومةةةة 2004(  واظريةةةة سةةةترابر  )2004) امةةةوذ   ضةةةر(  و 1987)

الت ةةري   )ثا الحكومةةا  لهةةا ورةةااو متنوعةةة وسةةمبل هةةذ  النظريةةة يهةةذا االسةةم  الذاتيااة العقليااة
  وعصةةدا  اثحكةةال(  وأ ةةكا  )ملييةةة  وهرميةةة  وموضةةوية(  ومسةةتويا  )عةةال  ومحلةةي(  والتنفبةةذ

وتو ها  ) ا  ى  ودا لي(  وازعا  )تقدمية  ومحامظة( ويالم ل ماثسالب  مى حا ة إلى أا 
وو ةةة  الت ةةةاب  يةةةأتي مةةةذلك مةةةط أا  تأ ةةةذ مةةةي حسةةةبااها هةةةذ  الجوااةةة  المختلفةةةة لتوريةةةف الفةةةرد 

الحكومةةا  مةةط ايتيةةا  الب ةةر لتنظةةيم الحيةةاة  وأسةةالب  التفيبةةر هةةي القةةر  التةةي يةةنظم يهةةا الفةةرد 
 (. 241-239ص ص   2004سترابر   مي   ) إد ار  للعالم وعحساس  لمط حول  

 ا( أسةلوي  26اظريةة  ديةدة ثسةالب  التفيبةر تتضةمط ) Johns (2004, pp. 1-2)قةدل و 
بر ومل أسلوب ل  أاما  لغوية مرتبقة بة  ومةذلك سةلوميا  مرتبقةة بة  تعةرف بأاهةا سةما  يللتف

أسةالب   -مةى أ ية  مجموعةا  أساسةية وهةى   مصةنفةسقحية واضةحة لخ ةريط وهةذ  اثسةالب  
التفيبةر الرقمةي  -التفيبةر التحلبلةي –التفيبةر السةمعي  –قاامة على اإلحسا  )التفيبةر البصةري 

 مر عةةةيا  )التفيبةةةر الةةةدا لي  التفيبةةةر الخةةةا  ي  التفيبةةةر نةةة  واثسةةةالب  المهتمةةةة باللحقةةةااق (ل
  التفيبةةر التعةةاواي  يالتفيبةةر ةبةةر التقةةابق  الةةذا   التفيبةةر مر عةةي ان ةةريط  التفيبةةر التقةةابقي

التفيبةةةر الةةةومر  التفيبةةةر المةةةد ث )واثسةةةالب  المتمرمةةةزة علةةةى المهمةةةة ومبهةةةا (  التفيبةةةر التنامسةةةي
 صبل  التفيبر بالنصو اثيمط  التفيبر بالنصو اثيسر  التفيبر متعدد اال تيا ا   التفيبرللتفا

اال رااي  التحرث احو التفيبةر  االيتعةاد عةط التفيبةر التةأملي  التفيبةر التهةو ى  التفيبةر المعتمةد 
 . (على التصفية البسيقة  التفيبر الفا قي

التفيبةر مةط منظةو  اظريةة الحكومةة العقليةة بتم مى هذا البحث الحالي د اسة أسةالب  وس
ي ةةبر لحةةداثتها و ةةمولبتها لمعظةةم أسةةالب  التفيبةةر التةةي تناولهةةا البةةاح بط السةةابقبط حبةةث  الذاتيةةة

أا الفيةةرة اثساسةةية لنظريةةة الحكومةةة العقليةةة هةةى أا أ ةةكا  إلةةى ( 36ص   2004سةةتبرابر   )
  يةة لمةا يةدو  مةى أذهةاا ال ةعوب  وتم ةل الحكم التى اراها ليسل متقابقة ولينها ااعكاسةا   ا

  اثميا .القر  لتنظيم 
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واالمتراخ اثساسي لهذ  النظرية هو أا القريقة التى يستخدل يها اثمةراد عقةولهم م ةايهة 
لالتجاهةةا  العديةةدة الخاصةةة يبئةةتهم الخا  يةةة  وهةةذ  القةةر  المختلفةةة لةةادا ة أو التو يةة  لألا ةةقة 

 .(Park, Park & Choe, 2005, p.87)أسالب  التفيبر  "ابر ستر "البومية هو ما يسمي  
الحكومةة الفعليةة مةي أى  الذاتيةة العقليةة لهةا افةب  وااة  الحكومةأا  "سترابر " ويوضم

إلةةى الخمةةب مجةةاال   تنتمةةيا مةةط أسةةالب  التفيبةةر أسةةلوي   (13)ويةةذلك ت ةةتمل اظريتةة  علةةى  يلةةد
   السابقة ذمرها وفيما يلي توضيم لهذ  اثسالب

 :Legislative Style يــــريعــــوب التشــــاألسل
وي ةةبر إلةةي مبةةل أو ازعةةة الفةةرد إلةةى الصةةياةة والتخقةةي  وااليتيةةا  ويمبةةز اثمةةراد الةةذيط 

 إلةةةةةىيتمتعةةةةةوا بااليتيةةةةةا  والصةةةةةياةة والتخقةةةةةي  لحةةةةةل الم ةةةةةكال   ويمبةةةةةل اثمةةةةةراد الت ةةةةةريعبوا 
 .الن اطا  الت ريةية

 :Executive Styleذي  ـــوب التنفيـــاألسل
القةةواابط  اتبةةاعا ويمبةةل ذوو اثسةةلوب التنفبةةذي إلةةى وي ةةبر إلةةى تنفبةةذ اث ةةيا  المعةةدة سةةلف  

اسةةتخرا  أو تحديةةد المعالجةةة مةةط المعالجةةا   إلةةىوالتو هةةا  والمبةةادئ المو ةةودة بالفعةةل ويمبلةةوا 
 .المألومة المو ودة لديهم  ومذا على تذمر الحقااق وحل الم كال  المحددة لهم

 :Judicial Styleي ــــوب الحكمــــاألسل
يمبةةةةل الفةةةةرد ذو اثسةةةةلوب الحكمةةةةي إلةةةةى تقبةةةةيم القواعةةةةد واإل ةةةةرا ا  والحكةةةةم علةةةةى الةةةةنظم 
المو ةةةةةةودة ويفضةةةةةةل الم ةةةةةةكال  التةةةةةةى تتضةةةةةةمط تحلبةةةةةةل وتقبةةةةةةيم اث ةةةةةةيا  واثميةةةةةةا  المو ةةةةةةودة. 

(Sternberg, 1997, p. 368).  
 . اليب التفكيروتمثل األساليب الثالثة السابقة وظائف أس

 :Monarchic Styleكى ـــوب الملـــاألسل
اثمراد ذوو اثسلوب المليي مدموعوا مط  ال  هدف أو حا ة وحبدة طةوا  الوقةل ومسةيقر 

 .علبهم مط  ال  هذا الهدف أو الحا ة طوا  الوقل ويحبوا الترمبز مى م روع واحد مق 
 :Hierarchic Styleى ـــــرمـــــلهاوب ـــــاألسل

اثمةراد ذوو اثسةلوب الهرمةي يمبلةوا إلةةى عمةل العديةد مةط اث ةيا  وليةط يضةةعوا يمبةل 
اث ةةيا . ويحةةددوا مقةةدا  الوقةةل الةةالزل لتنفبةةذ مةةل منهةةا والجهةةد المقلةةوب   أولويةةا  للليةةال يهةةذ

 .ا مط الوقل لأل يا  الهامةلتنفبذها. ويعقوا مزيد  
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 :Oligarchic styleلي ـــوب األقـــاألسل
ليةةةال بالعديةةةد مةةةط اث ةةةيا  مةةةى افةةةب الوقةةةل وال يضةةةعوا للةةةى اثمةةةراد الةةةذيط يحبةةةوا اإبر وي ةةة

قلةةي مةةط إتمةةال اثعمةةا  أولويةةا  لتنفبةةذ هةةذ  اث ةةيا  وتمنةة  اثهةةداف المتعا ضةةة الفةةرد ذا اثسةةلوب اث
 (.Sternberg, 1997, p. 369وعاجازها ثا مال منها يبدو ل  على افب القد  مط اثهمية )

 :Anarchic Styleوي ــــوضــــوب الفــــاألسل
اثمراد ذوو اثسلوب الفوضوي ال يحبوا اثاظمة أو اإل  ةادا  أو القواعةد واإل ةرا ا  م

المتعةةةا ف علبهةةةا ويفضةةةلوا المةةةد ل الع ةةةوااي مةةةى موا هةةةة الم ةةةكال . ويجةةةدوا صةةةعوية مةةةى 
 ةري حبةث يعةد أسةلويا التييف م  النظال المد سي ويعد هذا اثسةلوب مختلةو عةط اثسةالب  اث

ا ايتيا يةة حبةث إاهةم ةبةر مقبةديط بالقواعةد سبئا. وليط يمكنهم مى بع  اثحياا أا يقدموا أميا   
 . (Sternberg, 1997, p.58) المقبد يها ان روا 

 .وتمثل األساليب األربعة السابقة أشلا  أساليب التفكير
 :Global Style يــــوب الكلــــاألسل

ذوو اثسةةةلوب اليلةةةي التعامةةةل مةةة  العموميةةةا  والقضةةةايا اليببةةةرة والمجةةةردة يفضةةةل اثمةةةراد 
 .ويمبلوا إلى التصو  والعمل مى عالم اثميا 

 :Local Styleي ــــوب المحلــــاألسل
المرايةةةةةةةة  ويمبةةةةةةةل ذوو اثسةةةةةةةلوب المحلةةةةةةةي إلةةةةةةةى التعامةةةةةةةل مةةةةةةة  التفاصةةةةةةةبل والم ةةةةةةةكال  

ا يةةةةةدا لهالتةةةةةى  الفةةةةةروعلغايةةةةةة وليةةةةةط يةةةةةروا و يمةةةةةا ال يةةةةةروا ا العمليةةةةةة.التو ةةةةة  احةةةةةو المواقةةةةةو و 
(Grigorenko & Sternberg, 1997, p.299) . 

 .أساليب التفكير مستويىاألسلوبا  السابقا  ويمثل 
 :Internal Styleي ـــداخلـــوب الـــاألسل

ا  ومنقةةووا واثمةراد ذوو اثسةةلوب الةةدا لي يحبةوا العمةةل مةة  ان ةريط ومعتمةةدوا دا لي ةة
 .اال تماعيةهم وعى أقل بالعالقا  ومتحفظوا ولدي

 : External Styleي ــــارجــــوب الخــــاألسل
منبسةةقوا وذوو تو ةة  احةةو ان ةةريط مةةط حةةولهم ويسةةتقيعوا  الخااار ي األساالو واثمةةراد ذوو 

   .(Sternberg, 1997, pp. 69-71)اال تماعية بالعالقا   أربرالتعامل معهم بسهولة ولديهم وعى 
 .با  السابقا  مجالي أساليب التفكيرويمثل األسلو 
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 :Conservative Styleظ ــــافــــوب المحــــاألسل
لمواقةو االتقبد بةالقواابط واال ةرا ا  المو ةودة وتجنة   إلىويمبل اثمراد ذوو اثسلوب المحام  

 .(Sternberg, 1997, p. 211) ةبر الواضحة ويفضلوا اث يا  المألومة مى الحياة والعمل
 :Progressiveى ــــدمــــوب التقــــسلاأل

ا  المو ودة والبحث  ويمبل اثمراد ذوو اثسلوب التقدمي إلى الذهاب فيما و ا  القواابط واإل را
 . (Sternberg, 1997, p.75والعمل غامضة ويفضلوا اث يا  ةبر المألومة مى الحياة لعط المواقو ا

 .التفكير ويمثل األسلوبا  السابقا  نزعتى أساليب

أسةةالب  التفيبةةر هةةي القريقةةة التةةي يفضةةلها الفةةرد مةةي اسةةتخدال قد اتةة  وتتضةةمط  وبالتااالي
)أسالب  التفيبر  الوظائفاظرية ستبرابر  ثالثة ع ر أسلويا للتفيبر يند  وا تحل  مسة أبعاد  

 )أسةةةةةالب  التفيبةةةةةر المليةةةةةي  والهرمةةةةةي  واثقلةةةةةي  واألشااااالا الت ةةةةةريعي  التنفبةةةةةذي  والحكمةةةةةي(  
)أسةةةلويى التفيبةةةر  والمجاااا ت)أسةةةلويى التفيبةةةر العةةةالمي  والمحلةةةي(   المساااتوياتوالفوضةةةوي(  و

 )أسلويي التفيبر التقدمى والمحام (.  والنزعاتالدا لي والخا  ي(  
  :أساليب التفكير المختلفة ذووخصائص األفراد 

الخاصةةة بقةةرقهم  التشااريعي  يتمبةةز اثمةةراد ذوي اثسةةلوب ُبعااد الوظااائف ألساااليب التفكياار -1
ا أو لعمةةل اث ةةيا  ويفضةةلوا  لةةق قةةواابنهم الخاصةةة  ويفضةةلوا الم ةةكال  ةبةةر المعةةدة سةةلف  

مهم يفضلوا إتباع القواعد والم كال   التنفيذيط قبل. أما اثمراد ذوو اثسلوب مالمصاةة 
ة الموضةةوعة سةةلفا أو المكواةةة مةةط قبةةل ويحتمةةل أا ي ةةغلوا الفراةةةا  المو ةةودة دا ةةل اثاظمةة

دوا  لةةق أاظمةةة  ديةةدة بأافسةةهم  وهةةم يفضةةلوا حةةل مسةةاال حسةةايية وتقببةةق القواعةةد عنةةد 
واثمةةةةراد ذوو  .حلهةةةةا  وتقةةةةديم أحاديةةةةث أو د و  ينةةةةا  علةةةةى أميةةةةا  ان ةةةةريط وتنفبةةةةذ القواعةةةةد

يحتمةةل أا يليمةةوا القواعةةد واإل ةةرا ا  ويفضةةلوا الم ةةكال   القضااائي أو الحلمااياثسةةلوب 
ويحبوا اثا قة مط قببل متابة المقاال  النقديةة وطةرح ان ا  والحكةم التى يقوموا يتحلبلها 

  (.39-37ص ص  2004   ر )ستراب برام لعلى اثمراد وعملهم وتقبيم ا
( أاة  ينةت  42-40  ص ص 2004)  يذمر سةترابر   عد األشلا  )أشلا  أساليب التفكير(بُ  -2

يقةةة مختلفةةة لاقةةدال علةةى العةةالم عةةط مةةل  ةةكل مةةط أ ةةكا  اظريةةة الحكومةةة الذاتيةةة العقليةةة طر 
حاب  هةةم أ ةةخاص مةةدموعوا مةةط صةة  وأالملكاايوم ةةكالت   وأو  هةةذ  اث ةةكا  هةةو اثسةةلوب 

ال يةةدعوا  ةةبئا يقةةو مةةى طةةريقهم لحةةل الم ةةكلة ويمكةةط أا أدا لهةةم ومسةةتقلوا  ويمبلةةوا علةةى 
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 ذهةةةنهم لةةة   أمةةةا ال ةةةخص ذو اثسةةةلوب يرمةةةزوا يعتمةةةد علةةةبهم لعمةةةل أي  ةةةك بةةةامتراخ أاهةةةم 
مهو ذو تد   هرمي مى اثهداف ويةد ث الحا ةة إلةى تحديةد اثولويةا  حبةث ال يمكةط  الهرمي

قل أا تتحقةق علةى احةو متيةامك مةط الجةودة  تحقبق مامة اثهداف دوما مرة واحدة أو على اث
هذا ال خص إلى أا يكوا أر ةر قبةوال للتعقبةد مةط ال ةخص المليةى  مهةو يرتة  الحا ةة  بلويم

كال  مط زوايا متعددة حتى يحدد اثولويةا  ب ةكل صةحيم  ويمبةل اثمةراد ذوو إلى  ؤية الم 
ا مةةى المنظمةةا  إذا اتفقةةةل أولويةةاتهم مةة  أولويةةةا  التةةد   الهرمةةي إلةةةى أا يكواةةوا مناسةةببط  ةةةد  

مهةم ي ةبهوا اثمةراد الهةرمببط مةى أا لةديهم   بةة  األقلياثمراد ذوو اثسةلوب . وهناث المنظمة
أاهةةةم يمبلةةوا ثا يكواةةةوا مةةدموعبط مةةةى أهةةةداف  الوقةةل  إالعمةةةل مةةى افةةةب مةةى أدا  أر ةةةر مةةط 

ي ةةةعروا بالضةةةغ  مةةةى و ةةة   متسةةةاوية  وةالبةةةاعديةةةدة يةةةد مواها علةةةى أاهةةةا قويةةةة وذا  أهميةةةة 
أو مةةط أوال  داامةةا ليسةةوا متأرةةديط ممةةا يفعلواةة   وعمكااةةاتهم  وهةةمالمقالةة  الملحةةة علةةى وقةةتهم 

 الفوضاوي أمةا اثمةراد ذوو اثسةلوب . وا االاتها  منهةامقدا  الوقل المخصص ليل مهم  يريد
مغالبا ما يكواوا مدموعبط بمقتقفا  مط الحا ا  واثهةداف التةى يمكةط أا تيةوا صةةبة مةى 

ما يبةدو مةد ال ع ةواايا إلةى الم ةكال  وهةم يمبلةوا  ولخ ريط  ويتخذوا تصنيفها بالنسبة لهم 
  .يروا أا  يقبدهمأى اظال  الصا مة  ويقاوموا إلى  م  اثاظمة 

 الكلااياثسةةلوب  ووي ةةمل هةةذا البعةةد اثمةةراد ذو   (عااد المسااتويات )مسااتوي أساااليب التفكيااربُ  -3
وأصةةةةحاب  يفضةةةةلوا التعامةةةةل مةةةة  م ةةةةكال  مجةةةةردة ومببةةةةرة اسةةةةبيا ويتجةةةةاهلوا أو ال يحبةةةةوا 

وأصةةةةحاب  يحبةةةةوا  المحلاااايمقايةةةةل هةةةةذا اثسةةةةلوب يو ةةةةد أسةةةةلوب التفيبةةةةر  التفاصةةةةبل  ومةةةةى
ملموسةةةةة التةةةةى تتقلةةةة  العمةةةةل مةةةة  التفاصةةةةبل  مهةةةةم يمبلةةةةوا إلةةةةى التو ةةةة  احةةةةو الم ةةةةكال  ال

ير ماتيا  المواقو وينظروا إلى الواق   ماثمراد ذوو اثسلوب المحلي يفضلوا التعامل م  
 (. 110-109  ص ص2004الصو ة اليلية )سترابر   

مقايةةةل  داخليالااا  ي ةةةمل هةةةذا البعةةةد اثسةةةلوب  عاااد المجاااا ت )مجاااا ت أسااااليب التفكيااار(بُ  -4
الدا ل وين ةغلوا بال ةئوا  إلى  واثمراد ذوو اثسلوب الدا لي يتو هوا  الخار ياثسلوب 

الدا ليةةةةة ويمبلةةةةوا إلةةةةى أا يكواةةةةوا ااقةةةةوااببط احةةةةو المهمةةةةة ومنعةةةةزلبط  وأحيااةةةةا ذوى وعةةةةةى 
قل ويحبوا العمل بمفردهم  و ةغلهم ال ةاةل هةو تقببةق ذمةااهم علةى اث ةيا  أو أا تماعي 

أمةا اثمةراد ذوو اثسةلوب الخةا  ي مةماهم يمبلةوا إلةى أا يكواةوا  يا  بعبدا عةط ان ةريط اثم
اابساطببط ومتو هبط احو ان ريط  وةالبا يكواوا ذوى حساسية ا تماعية وعلةى وعةى بمةا 

 ( . 44ص   2004يدو  م  ان ريط  ويحبوا العمل م  ان ريط ما أمكط )سترابر   
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مقايةل اثسةلوب  التقدمي  وي مل هذا البعد اثسلوب  اليب التفكير(عد النزعات )نزعات أسبُ  -5
  مةةاثمراد المتقةةدموا يمبلةةوا إلةةى مةةا و ا  القواعةةد واإل ةةرا ا  المو ةةودة وعلةةى زيةةادة  المحاااف 

التغبر والسعي و ا  المواقو الغامضة إلى حد ما ويحبوا أا يقو وا مى القواعد واإل را ا  
ا  تغبرا   وهرية مبها  مما أاهم ي عروا باال تياح م  المواقو المو ودة ويسعوا إلى إحد

الغامضةة ويفضةةلوا علةى د  ةةة مةةا عةدل اثلفةةة مةى الحيةةاة والعمةةل  أمةا اثمةةراد ذوو اثسةةلوب 
فيمبلوا إلى التمسك بالقواعد واإل ةرا ا  المو ةودة  ويقللةوا مةط التغببةر ويتجنبةوا  المحاف 

زمةةةةةةوا بمواقةةةةةةو م ةةةةةةايهة مةةةةةةى الحيةةةةةةاة العمليةةةةةةة تويل المواقةةةةةةو الغامضةةةةةةة ملمةةةةةةا أمكةةةةةةط ذلةةةةةةك 
والتخصصةةية  وهةةم أر ةةر سةةعادة عنةةدما يةي ةةوا مةةى يبئةةة منظمةةة معرومةةة مسةةبقا  وعنةةدما ال 
يو ةد هةذا النظةةال  يمةا يسةةعى الفةرد إلةةى  لقة  ويفضةلوا اثلفةةة مةى الحيةةاة والعمةل )سةةترابر   

 ( . 127-122ص ص  46-45 ص ص  2004
ةةة التفيبةةةر  أسةةةالبيتضةةةم أا ومماااا سااا    تعةةةد وسةةةبلة و ا للخبةةةرا  والمواقةةةو  متغبةةةرة ومق 

لدى  مي  النا  يد  ا  متفاوتةة إال أا بعضةها يبةرز دا ةل مةل مةرد   وتو دلتوريف القد ا   
اظرية ستبرابر  "الحكومة الذاتية العقلية" وهناث ا وتتغبر عبر مترا  طويلة مط الزمط  ثايتة اسبي  

ةةةا أسةةةلوي   (13)والتةةةي تتيةةةوا مةةةط  ا لخمسةةةة مجةةةاال   ممةةةا أا مةةةي التفيبةةةر والتةةةي تةةةم تصةةةنيفها ومق 
ةة ا ل الثةةة أامةةا . وليةةل أسةةلوب مةةط أسةةالب  التفيبةةر مةةي هةةذ  النظريةةة بعةة  الةةبع  صةةنفها ومق 

ةاعةد نظريةة تُ الممةا أا هةذ    الصفا  التي تمبز اثمراد الذيط يمبلوا الستخدام  لمةا يةدو   ااعكاس 
 مامة الدو . مي الحكوما  المو ودة بالفعل مي

مةي محةو يط همةا  البحو  السةابقة التةى تتنةاو  متغبةرا  البحةث  ا و الباح يعرخ  سوف
أسةةةالب  التفيبةةةر مةةةى ضةةةو  اظريةةةة الحكومةةةة   و قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةىوعالقتةةة  ب الصةةمود النفسةةةى
وعا مااةل ال تو ةد بحةو  مبا ةرة مةي هةذا المحةو   مهنىقلق المستقبل الوعالقتها  العقلية الذاتية

مي حدود علم الباح بط ولذا تم استخدال القلق والقلق اال تماعى ممي را  لقلق المستقبل المهنى 
 مي النقا  التالية 

 والصمود النفسى: قلق املستقبل املهنىاحملور األول: حبوث تناولت العالقة بني 
إلةى التعةرف علةى العالقةة يةبط الصةمود النفسةي  Yu-li, et al. (2010) هةدف بحةثو 

( طالبا وطالبة مط أ ي  390مط ) والقلق واالرتئاب لدى طالب المرحلة ال ااوية  وتيوال العبنة
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مةةةدا   مةةةي إحةةةدى المةةةدا الصةةةبنية  وتةةةم تقببةةةق مليةةةا  تقريةةةر ذاتةةةي لليةةةا  القلةةةق واالرتئةةةاب  
مةةط  %(40و31)أا اال تبةةا  تةةم التوصةةل إلةةى وياسةةتخدال النسةة  المئويةةة والتيةةرا ا  ومعةةامال  

( يةبط 0.01)القالب يعااوا مةط القلةق  ممةا أاة  تو ةد عالقةة سةالبة دالةة إحصةاايا عنةد مسةتوى 
 الصمود النفسي والقلق. 

 العالقةةة يةبط الصةمود والقلةةق وتيواةل العبنةة مةةط Hjemdal, et al. (2011)اةاق  و 
عال. وتم تقببق مليا   (16.4) بمتوس  عمر زمط ( طالبا مي المد سة ال ااوية بالنروي 308)

البحةةث عةةةط  والقلةةق وياسةةتخدال معامةةل االاحةةدا  وا تبةةا ) ( أسةةفر االرتئةةابالصةةمود ومليةةا  
 النفسي. لصموداالقلق واالرتئاب والتوتر مط بإمكااية التنبي  منها النتاا   مجموعة مط

إلةى تقلبةل  Sharma, Sood, Prasad, Loehrer & Brent (2014)وهةدف بحةث 
التةةوتر والقلةةق مةةط  ةةال  زيةةادة الصةةمود واللياقةةة العقليةةة  باإلضةةامة إلةةى تقبةةيم الفاعليةةة مةةي إدا ة 

( مورفةةا مةةي أحةةد 37التةةوتر المعتمةةد علةةى الةةذا  ويراةةام  تنميةةة الصةةمود وتيواةةل العبنةةة مةةط )
 SMART (Stress Management andالمرارةةز القبيةةة اليببةةرة الم ةةترمة مةةي يراةةام  

Resiliency Training)  إدا ة التةوتر والتةد ي  علةى الصةمود واالاتبةا  والترمبةز علةى اللحظةة
الحاليةةةة وذلةةةةك مةةةةط  ةةةةال  "ميةةةةر بالعقةةةةل والقلةةة  معةةةةا لتغببةةةةر حياتةةةةك" ويعةةةةد التةةةةد ي  وياسةةةةتخدال 
اثسةةالب  اإلحصةةااية المناسةةبة أسةةفر  النتةةاا  عةةط أا يراةةام  التةةد ي  علةةى الصةةمود يقلةةل مةةط 

لضةغ  المةةد ث والقلةق لةةدى اث ةخاص ويهةةذا مةما الصةمود النفسةةي يقلةل مةةط القلةق لةةدى التةوتر وا
 اث خاص أي أا  تو د عالقة سالبة دالة إحصاايا يبط الصمود النفسي والقلق.

 يةةة التةةأثبر المتبةةاد عةةط ميف Šmitasa & Gustainienė (2016)بحةةث  وم ةةو
ا مةط المجتمة  ( 2012وتيوال العبنة )  القلق والتوتر وا ا  الفردومل مط لصمود النفسي ل مةرد 

 سةةةل يلةةةداا بغةةةرب قةةةا ة أو يةةةا وتةةةم تقببةةةق مليةةةا  الصةةةمود النفسةةةي والقةةةل والتةةةوتر مةةةي التقةةةوعى
أا المسةتويا  المرتفعةة  وياسةتخدال تحلبةل االاحةدا  أسةفر البحةث عةط مجموعةة مةط النتةاا  منهةا

القلةةق  ممةةا أاةة  يمكةةط التنبةةي  للصةةمود النفسةةي يمكةةط التنبةةي يهةةا مةةط المسةةتويا  المنخفضةةة مةةط
 القلق مط الصمود النفسي.ب

يد اسة العالقة يبط قلق المسةتقبل والصةمود  Dursun & Özkan (2019)واهتم بحث 
( 278)النفسي لدى عبنةة مةط المةراهقبط مةط أ ةل تحقبةق الرضةا عةط الحيةاة وتيواةل العبنةة مةط 

مستقبل اثرةاديمي والمهنةى  ومليةا  ( مط الذمو  وتم تقببق مليا  قلق ال178مط اإلاا   و)
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الصةةمود النفسةةي ومليةةا  الرضةةا عةةط الحيةةاة وياسةةتخدال معامةةل اال تبةةا  الجزاةةى وا تبةةا  ) ( 
 اتضم أا  تو د عالقة سالبة دالة يبط قلق المستقبل والصمود النفسي. 

 أساليب التفكري  و قلق املستقبل املهنىحبوث تناولت العالقة بني  احملور الثانى:

بالتعرف على العالقة يبط القلةق وأسةالب  التفيبةر وتيواةل  Zhang (2009)هتم بحث ا 
( طالبةا وطالبةةة مةط طةالب الجامعةةة مةي إحةةدى البلةداا بالصةبط وتةةم تقببةق مليةةا  378العبنةة )

سمة القلق وقاامة أسالب  التفيبر لسةتبرابر  وياسةتخدال معامةل اال تبةا  التتةابعي لببرسةوا أسةفر 
وعةةة مةةط النتةةاا  منهةةا تو ةةد عالقةةة سةةالبة دالةةة إحصةةااية يةةبط القلةةق ومةةل مةةط البحةةث عةةط مجم

أسلويي التفيبر الخا  ي والهرمي لدى طالب الجامعة  يبنما تو ةد عالقةة مو بةة دالةة إحصةااية 
 يبط أسلوب التفيبر المحام  والقلق لدى طالب الجامعة

لب  الموا هةة وأسةالب  د اسة العالقة يبط القلةق وأسةا Mahmoud (2011)تناو  بحث و 
( 257وتيواةل العبنةة مةط ) التفيبةر والرضةا عةط الحيةاة والمسةاادة اال تماعيةة يةبط طةالب الجامعةة

طالبا وطالبة مط طالب الجامعة  وتم تقببق مليا  قلةق التةوتر ومليةا  التفيبةر السةلبي ومليةا  
لنتةةاا  عةةط و ةةود تةةأثبر أسةةالب  الموا هةةة والرضةةا عةةط الحيةةاة وياسةةتخدال تحلبةةل المسةةا  أسةةفر  ا

 مبا ر للتفيبر السلبي على القلق وعمكااية التنبي بقلق التوتر مط التفيبر السلبي.
 طةالب لةدى( واإليجةايي السةلبي) التفيبةر أاما  على ( بالتعرف2013واهتم بحث بكر )

 ( طالبةةةا مةةةط مليةةةة العلةةةول السياسةةةية220) وتيواةةةل العبنةةةة مةةةط المهنةةةي المسةةةتقبل وقلةةةق الجامعةةةة
 علةةةى ا ةةةتملل والتةةةي البحةةةث أدوا  تقببةةةق بةةةالجزاار  ويعةةةد تلمسةةةاا واال تماعيةةةة  مةةةي  امعةةةة

 الفرضةةيا  صةةحة ا تبةةا  تةةم المهنةةي المسةةتقبل قلةةق واإليجةةايي  واسةةتما ة السةةلبي التفيبةةر مليةةا 
 " " وا تبةا . المتغبرا  يبط العالقة لد اسة يبرسوا  معامل  م ل االحصااية اثسالب  باستخدال

 أامةا  يةبط احصةاايا دالةة سةالبة ا تباطيةة عالقةة و ةود  منهةا النتةاا  سفر عط مجموعة مطأ وقد
 .  الجامعة طالب لدى المهني المستقبل وقلق التفيبر

 لةةةدى ال ةةةااعة التفيبةةةر أسةةةالب  علةةةى التعةةةرف إلةةةي (2013بحةةةث ب ةةةري  وعمةةةر ) وهةةةدف
 Sternbergأسالب  التفيبر لدى ومقا لنموذ  ( أسبو   امعة ة التريية رلية) أسبو   امعة طالب
( طالبةا 103والعنةو وتيواةل العبنةة مةط ) بةالقلق التنبةي إمكاايةة عةط هدف البحث إلى الي ةو رما

 القلةق  وقاامةة العنةو  ومليةا  وطالبة مط طالب ملية التريية بجامعة أسبو   وتةم تقببةق مليةا 
 اإلحصةا ا   منهةا اإلحصةااية  اثسةالب مةط عةدد علةى واعتمد البحةث التفيبر المختصرة  أسالب 
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 عةدد إلةي الد اسة توصلل  االاحدا  المتعدد اال تبا   ا تبا ) (  ومعامال  الوصفية  معامال 
 يلية  الهرمةي اثسةلوب هةو الجامعةة  طةالب يةبط التفيبةر  ةبوع ا أسةالب  أر ةر أا  منهةا النتاا  مط

 توصةةةلل الحكمةةةي  ممةةةا ثسةةةلوبا رةةةاا القةةةالب تفضةةةيال  وآ ةةةر التقةةةدمي ثةةةم التنفبةةةذي اثسةةةلوب
 للقالب.  التفيبر أسالب  مط والعنو بالقلق التنبي إمكااية إلي الد اسة

العالقة يبط أسةالب  التفيبةر والقلةق اال تمةاعي لةدى  يبحث Teymoori (2014) واهتم
 19( طال  وطالبة وتمتد أعما هم مةط )1500) طالب  امعة آزاد اإليرااية  وتيوال العبنة مط

( عامةةا وتةةم تقببةةق قاامةةة أسةةالب  التفيبةةر وقاامةةة القلةةق اال تمةةاعى وياسةةتخدال معةةامال  25  
اال تبةةةا  لببرسةةةوا والمتوسةةة  ومعامةةةل االاحةةةدا  أرهةةةر  النتةةةاا  أاةةة  تو ةةةد عالقةةةة مو بةةةة دالةةةة 
إحصةةااية يةةبط أسةةالب  التفيبةةر )الحكمةةى  والمحةةام   والتنفبةةذي( والقلةةق اال تمةةاعي  يبنمةةا تو ةةد 

يمكط التنبي بالقلق اال تماعى و بة يبط أسالب  التفيبر )المحلى  والمتحر ( والقلق يل عالقة سال
 مط اثسلوب الحكمى مي التفيبر.

-Yuهدمل البحو  السابقة إلى التعرف علةى العالقةة يةبط الصةمود والقلةق ومنهةا بحةث 

Li, et al. (2010) ويحةةث  Sharma et al. (2014)  وهنةةاث بحةةو  تهةةتم بالعالقةةة يةةبط
  وتةم تقببةق Teymoori (2014)  و   Zhang (2009)أسةالب  التفيبةر والقلةق ومنهةا بحةث

اثمةراد مةط  -طةالب الجامعةة  -اثدوا  على عبنا  ع وااية مختلفةة )طةالب المرحلةة ال ااويةة 
بةةةةث اثسةةةةالب  والمةةةةورفبط( وليةةةةط أةلبهةةةةا مةةةةط طةةةةالب الجامعةةةةة. ومةةةةط ح -المجتمةةةة  التقةةةةوعي

اإلحصةااية  تةم اسةتخدال أسةالب  إحصةةااية تناسة  الغةرخ الةذى أ ريةةل البحةو  مةط أ لة  م ةةل 
معامال  اال تبا  وتحلبل االاحدا  والتحلبل العةاملى االستي ةامى. ومةط حبةث النتةاا   توصةلل 
  البحةةو  السةةابقة التةةى تةةم عرضةةها إلةةى مجموعةةة مةةط النتةةاا  منهةةا أاةة  تو ةةد عالقةةة يةةبط أسةةالب

 التفيبر والقلق. مما تو د عالقة سالبة يبط الصمود النفسي والقلق.

مةةةى ضةةةو  اإلطةةةا  النظةةةرى للبحةةةث ومةةةا توصةةةلل إليةةة  اتةةةاا  البحةةةو  السةةةابقة المرتبقةةةة 
 على النحو التالى  الفرضيا صياةة ا تقا  و بالبحث  يمكط 

مط مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل المهني مةط طةالب يو د الصمود النفسي لدي مل  -1
 . رلية التريية  امعة الزقازيق بمستويا  متباينة
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تو د أسالب  التفيبر لدى مل مط مرتفعى ومنخفضى قلةق المسةتقبل المهنةى مةط طةالب  -2
 رلية التريية  امعة الزقازيق بمستويا  متباينة.

فعةةةي ومنخفضةةةي قلةةةق المسةةةتقبل تو ةةةد مةةةرو  دالةةةة إحصةةةااي ا يةةةبط متوسةةةقي د  ةةةا  مرت -3
المهنى مي الصمود النفسي لصالم مجموعة منخفضى قلق المستقبل المهنى مط طالب 

 رلية التريية  امعة الزقازيق.

ال تو ةةد مةةرو  دالةةة إحصةةااي ا يةةبط متوسةةقي د  ةةا  مرتفعةةي ومنخفضةةي قلةةق المسةةتقبل  -4
 زيق.المهنى مي أسالب  التفيبر لدى طالب ملية التريية  امعة الزقا

 :ثـــــالبح جـــــمنه أواًل:
 تم استخدال المنه  الوصفي المقا ا.

   :ثـــــالبح ةــــ: عينثانًيا
( طالب ةةا وطالبةةة مةةط طةةالب الفرقةةة الرابعةةة بكليةةة 279)تيواةةل عبنةةة البحةةث النهاايةةة مةةط 

( 22.00( عامةةةا بمتوسةةة  )26  21ا هم الزمنيةةةة مةةةط ) امعةةةة الزقةةةازيق  وامتةةةد  أعمةةة –الترييةةة 
( وذلةةةةك بعةةةةد اسةةةةتبعاد حةةةةاال  القةةةةالب الةةةةذيط لةةةةم يسةةةةتيملوا 0.725عامةةةةا  وااحةةةةراف مةيةةةةا ى )
 االستجابة على المقاييب.

 :ثـــــالبحثالثا: أدوات 
 )إعداد الباحثين(: مقياس قلق المستقبل المهنى -1

لةةي المقةةاييب التةةي تةةم إعةةدادها سةةابقا واإلطةةا  أعةةد البةةاح وا هةةذا المليةةا  بعةةد االطةةالع ع
مةةط بحةةث  مةةذلك تةةم االسةةتفادة  و Price (2009)(  ويحةةث 2007النظةةري منهةةا بحةةث السةةبعاوى )

المهنةي وتةم ينةا   مليةا  قلةق المسةتقبل مةي ينةا  Zaleski (1996  ويحةث )(2012) حسة   
امعةةة ويتيةةوا المليةةا  مةةط مجموعةةة مةةط المفةةردا  لتتناسةة  بصةةو ة أر ةةر مالامةةة مةة  طةةالب الج

ينقبةق  –( مفردة يجاب علبها با تيا  استجابة واحدة مط يبط ثال  اسةتجابا  )ينقبةق م بةرا 30)
يحتاااوي ( مةةةي االتجةةةا  المو ةةة   ممةةةا 1 – 2 – 3ال ينقبةةةق( واعقةةةى الةةةد  ا  ) –إلةةةى حةةةد مةةةا 

-11-8-6-5على مجموعاة ما  الاباارات الساالبة راي أرقاا  )المهنى مقياس قل  المستق ل 
(  وتمتةد الد  ةة علةى 3 - 2 – 1وتعقى الةد  ا  ) (15-16-17-18-21-28-29-30
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( د  ةةة  وقةةد تةةم تقببةةق المليةةا  مةةي صةةو ت  المبدايةةة علةةي عبنةةة مكواةةة 90 - 30المليةةا  مةةط )
طالب ا وطالبة مط طالب الفرقة الرابعة مط طةالب مليةة الترييةة  امعةة الزقةازيق  وامتةد  ( 75مط )

( 0.715( عامةةةا  وااحةةةراف مةيةةةا ى )22.05( عامةةةا بمتوسةةة  )25 - 21منيةةةة مةةةط )أعمةةةا هم الز 
وذلةةك بعةةد اسةةتبعاد حةةةاال  القةةالب الةةذيط لةةةم يسةةتيملوا اإل ابةةة علةةى المقةةةاييب  وقةةد تةةم اسةةةتخدال 
ييااةةا  هةةذ  العبنةةة مةةي حسةةاب ال بةةا  والصةةد  ثدوا  البحةةث. وقةةد تةةم حسةةاب بعةة  الخصةةااص 

 على النحو التالى مليا  المط ثبا  وصد   للتحقق ستقبل المهنىقلق المالسيكومترية لمليا  

 : مقياس قلق المستقبل المهني أواًل: ثبات

 تم حساب ال با  بقريقتبط هما 
باسةةتخدال طريقةةة ألفةةا  المهنةةى المسةةتقبلقلةةق مليةةا  حسةةاب ثبةةا   تةةم معاماال ألفااا كرونبااا : (أ 

ا ل بةا  البعةد قبةل حةذف د  ةة المفةةردة مةل مةرة يةتم مقا اةة ةيمةة معامةل ألفة "  ومةيلةة"رروابا 
مااةل ةيمةة معامةل ألفةا  مةمذا If – item deletedمنة  بليمتة  بعةد حةذف د  ةة المفةردة منة  

من  يتم  المفردةبعد حذف د  ة المفردة من  أعلى مط ةيمت  قبل حذف د  ة  المليا ل با  
 الى يوضم ذلك ( الت1والجدو   قم ) .(308  ص 2000ةنيم  وصبري  )حذف المفردة 
 (75مقياس قلق املستقبل املهنى بطريقة ألفا كرونباخ )ن=معامالت ثبات (: 1جدول )

 معامل ألفا بعد حذف املفردة رقم املفردة معامل ألفا بعد حذف املفردة رقم املفردة

1 0.761 16 0.768 

2 0.758 17 0.755 

3 0.759 18 0.762 

4 0.767 19 0.748 

5 0.747 20 0.747 

6 0.756 21 0.755 

7 0.766 22 0.755 

8 0.762 23 0.750 

9 0.757 24 0.754 

10 0.767 25 0.753 

11 0.749 26 0.773 

12 0.761 27 0.772 

13 0.763 28 0.744 

14 0.763 29 0.772 
15 0.760 30 0.768 

 0.767معامل ألفا العام ملقياس قلق املستقبل املهين=
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(  30 -29 - 27 -26 - 16( السةةةايق أا  المفةةةردا  )1قةةةم )يتضةةةم مةةةط الجةةةدو    
تزيد ةيم معامال  ألفا لها عط ةيمة معامل ثبا  ألفا للمليا  مكل  لذا تم حذف تلك المفةردا   
وتم إعادة حساب معامل ثبا  ألفا للمليا  مكل بعد حذف هذ  المفردا  مأصبحل ةيمة معامل 

 (.0٫773ال با  )
بقريقةةة التجزاةةة  قلةةق المسةةتقبل المهنةةىمليةةا  تةةم حسةةاب ثبةةا   طريقااة التجزئااة النصاا ية: (ب 

 قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةىمليةةةا  معامةةةل ثبةةةا  ةيمةةةة النصةةةفية لةةةة " سةةةببرماا / يةةةراوا" ميااةةةل 
 على د  ة عالية مط ال با . قلق المستقبل المهنىمما سبق أا مليا  ويتضم  .(0.887)

 مستقبل المهنىقلق الثانيا: صدق مقياس 

 تم  سا  صدق المقياس بطريقتي  رما:
عةةةط  قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةىمليةةا  مفةةةردا  تةةةم حسةةةاب صةةةد   لمفااارداتالاااداخلى ل صااادقال (أ 

تنتمةى  الةذي والد  ةة اليليةة للمليةا معامال  اال تبا  يبط د  ا  مل مفردة  حسابطريق 
ا ب المليا اليلية لهذا  الد  ةإلي  وذلك بعد حذف المفردة مط  اعتبا  أا بلية المفردا  محك 

 (457 ص  1979لسةبد  الهذ  المفردة ويسمى هذا بالصد  الدا لى أو التجااب الةدا لى )
 ذلك يوضم  التالي والجدو 

 75بعد حذف درجة املفردة ن= (: معامالت االرتباط بني درجات املفردات والدرجة الكلية للمقياس2جدول )
 حذف املفردة معامل االرتباط بعد م حذف املفردة عدمعامل االرتباط ب رقم املفردة

1 0.229** 16 0.037 

2 0.300* 17 0.368** 
3 0.275** 18 0.219* 

4 0.135* 19 0.516** 
5 0.488** 20 0.483** 

6 0.340** 21 0.340** 
7 0.181* 22 0.358** 

8 0.215** 23 0.418** 
9 0.317** 24 0.366** 

10 0.136* 25 0.376** 
11 0.460** 26 0.078 

12 0.230** 27 0.039 

13 0.194* 28 0.516** 
14 0.191* 29 0.016 
15 0.262* 30 0.063 

 (0,01(   ،       ** دا  عند مستوي )0,05* دا  عند مستوي )

( السةةةايق أا  ميةة  معةةامال  اال تبةةةا  يةةبط مةةةل مفةةردة مةةةط 2يتضةةم مةةط الجةةةدو   قةةم )
لد  ةةة اليليةةة للمليةةا  الةةذى تنتمةةى إليةة  المفةةردة دا  إحصةةااي ا عنةةد مسةةتوى مفةةردا  المليةةا  وا
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 29 – 27 – 26 – 16( مما يد  على صدقها مةا عةدا المفةردا  )0٫01( أو مستوى )0٫05)
 ( مياا معامل اال تبا  لها ةبر دا  إحصاايا مما ييمد ضرو ة حذمها.30 –

 التجري ي المرتبط بالمحك:الصدق  (  
تقببةق مليةا  قلةق المسةتقبل  قلق المستقبل المهنةي عةط طريةقصد  مليا  لتحقق مط اتم 

المهنةى مةةي البحةةث الحةةالي مةة  مليةةا  قلةةق المسةتقبل المهنةةى لةةدى طةةالب  امعةةة المنيةةا إعةةداد حسةة  
قلةةةق المسةةتقبل المهنةةةى مةةةي البحةةةث   ثةةم تةةةم حسةةةاب معامةةل اال تبةةةا  يةةةبط د  ةةة مليةةةا  (2012  )

( ومااةل ةيمةة معامةل 2012) إعةداد حسة    قلةق المسةتقبل المهنةىا  والد  ةة اليليةة لملية الحةالى
التجريبةةةي صةةةد  ال(  وهةةةذا يةةةد  علةةةى 0,01ا عنةةةد مسةةةتوى )دالةةةة إحصةةةااي  ( وهةةةى **0,75اال تبةةةا  )
 ويتضم مما سبق تمت  المليا  بمستوى مرتف  مط الصد .. قلق المستقبل المهنى لمليا 

د  مةما المليةا  مةي صةو ت  النهاايةة المكةوا ومي ضو  ما تةم حسةاب  مةط ال بةا  والصة
( 25  20  17  16  15  11  8  6  5( مفةةةردة   ميعهةةةا مو بةةةة عةةةدا المفةةةردا  )25مةةةط )

مهةةى سةةالبة  يتمتةة  يد  ةةة عاليةةة مةةط ال بةةا  والصةةد  ممةةا يسةةمم يتقبيقةة  علةةى العبنةةة النهاايةةة 
  ال تبا  مرضيا  البحث الحالي.

 اد الباحثين(:)إعد مقياس الصمود النفسى - 2

أعد الباح وا هذا المليا  بعةد االطةالع علةى المقةاييب التةي تةم إعةدادها سةابقا واإلطةا  
يتر متة  باللغةة  الةذي قةال Conner (2011)  وSingh & Yu (2010) النظةري منهةا مليةا 

ومااةل عبةا ة عةط تقريةر ذاتةى. ( 2015(  ومليةا  عبةد الحمبةد )2015) حليم  و موسى العريية
ال البةاح وا يبنةا  مجموعةةة مةط المواقةو لتيةوا مالامةة بصةةو ة أر ةر مة  طةالب الجامعةةة وليةط قة

ثاااال  ( موقةةةو وينةةةد   أسةةةفل مةةةل موقةةةو 22وطبيعةةةة الظةةةاهرة المقاسةةةة ويتيةةةوا المليةةةا  مةةةط )
( وهةذ  المواقةو موزعةة علةى 1-2-3تم ترتببها ب كل ع وااي وأعقبةل االسةتجابا  ) اختيارات

 ( التالى  3 قم ) أ يعة عوامل ومقا للجدو 
 الصمود النفسى أرقام وعدد مواقف أبعاد مقياس :(3جدول )

 املواقفعدد  املواقفأرقام  العامل
 5 21-12-8-3-1 قوة العزمية

 6 19-16-14-7-5-2 الثقة بالنفس
 5 20-13-11-10-4 التفاؤل
 6 22-18-17-15-9-6 الصالبة

 22 العدد الكلى ملواقف مقياس الصمود النفسي
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 علةةةم الةةةنفببقسةةةم عةةةدد مةةةط أعضةةةا  هبئةةةة التةةةد يب علةةةى هةةةذا المليةةةا   عةةةرخ تةةةموقةةةد 
وللتحقا  ما  صادق وثباات   ا  المحكمةبط.آعلةى    وتم تعديل صياةة بع  البنود ينا   التريوى 

المكواةة  اثوليةةتقببق مليا  الصمود النفسي علةى أمةراد العبنةة  المقياس فى البحث الحالي تم
حسةاب ثبةةا  وصةةد   ثةةم  جامعةة الزقةةازيقمليةة الترييةةة بالرابعةةة ة ة بالفرقةة( طالةة  وطالبة75مةط )

 هذا المليا  على النحو التالي 
  أواًل: ثبات مقياس الصمود النفسي

 :تم حساب ال با  بقريقتبط هما
باستخدال طريقةة  ةتم حساب ثبا  )مواقو( مل مليا  مرعي على حد معامل ألفا كرونبا : (أ 

مةةل مةةرة يةةتم مقا اةةة ةيمةةة معامةةل ألفةةا ل بةةا  البعةةد قبةةل حةةذف د  ةةة  مةةي"  و "رروابةةا لةةة ألفةةا 
مااةةل    مةةمذاIf – item deleted)الموقةو( منةة  بليمتة  بعةةد حةذف د  ةةة )الموقةةو( منة  

ةيمةةة معامةةل ألفةةا ل بةةا  البعةةد بعةةد حةةذف د  ةةة )الموقةةو( منةة  أعلةةى مةةط ةيمتةة  قبةةل حةةذف 
ويتضةم ذلةك  (308  ص 2000ري  وصةب)ةنةيم   د  ة الموقو من  يةتم حةذف )الموقةو(

 ( التالى 4مط الجدو   قم )
 (75)ن = بطريقة ألفا كرونباخ معامالت ثبات األبعاد الفرعية ملقياس الصمود النفسي (: 4جدول )

 الصالبة التفاؤل الثقة بالنفس قوة العزمية
 رقم

 املوقف
 معامل ألفا

 بعد احلذف
 رقم

 املوقف
 معامل ألفا

 بعد احلذف
 رقم

 قفاملو
 معامل ألفا

 بعد احلذف
 رقم

 املوقف
 معامل ألفا

 بعد احلذف
1 0.457 2 0.420 4 0.293 6 0.303 
3 0.542 5 0.351 10 0.397 9 0.310 
8 0.455 7 0.523 11 0.451 15 0.115 

12 0.507 14 0.308 13 0.359 17 0.269 

21 0.595 16 0.488 20 0.501 18 0.501 
19 0.556 22 0.200 

 0.454معامل ألفا للبعد = 0.457معامل ألفا للبعد = 0.497معامل ألفا للبعد = 0.569معامل ألفا للبعد =

أا معامل ألفا لة مروابا  ليل ُبعد مرعي مي حالةة ( السايق  4 قم ) الجدو ويتضم مط 
إلية  نتمةي يأقةل مةط أو يسةاوي معامةل ألفةا العةال للُبعةد الفرعةي الةذي  مواقفة مةط  موقوحذف مل 
ال يةةيدي إلةةى ااخفةةاخ معامةةل  الموقةةو  أي أا تةةد ل المواقةةومةةي حالةةة و ةةود  ميةة   المواقةةو

عةدا الموقةو نتمي إلي   وأا استبعادها ييدي إلى  ف  هذا المعامةل  يثبا  الُبعد الفرعي الذي 
( يتم حذم  مط بعد قوة العزيمةة ثا حذمة  يرمة  مةط ةيمةة ثبةا  البعةد وتةم إعةادة حسةاب 21 قم )
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( مط بعةد 19   7(  ويتم حذف الموقفبط  قمى )0.595عامل ألفا للبعد مرة ثااية مياا ةيمت  )م
(  ويةةتم حةةذف 0.556ال قةةة بةةالنفب  وتةةم إعةةادة حسةةاب معامةةل ألفةةا للبعةةد مةةرة ثاايةةة ميةةاا ةيمتةة  )

( مةةط بعةةد التفةةاؤ  وتةةم إعةةادة حسةةاب معامةةل ألفةةا للبعةةد مةةرة ثاايةةة ميةةاا ةيمتةة  20الموقةةو  قةةم )
( مةط بعةد الصةالبة وتةم إعةادة حسةاب معامةل ألفةا للبعةد 18(  ويتم حذف الموقةو  قةم )0.501)

 مليا  الصمود النفسي. مواقو معظممما يد  على ثبا  (. 0.501مرة ثااية مياا ةيمت  )
   سا  ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي لمقياس الصمود النفسي (ب 

  اليلةةي لمليةةةا  الصةةمود النفسةةةي عةةط طريةةةق تةةم حسةةةاب ثبةةا  اثبعةةةاد الفرعيةةة وال بةةةا 
 ( التالي  5معامل ألفا لة مروابا   مما بالجدو   قم )

 (75ن = النفسي )معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس الصمود : ( 5جدول )
 ألفا لـ كرونباخ معامل الثبات املواقفعدد  األبعاد الفرعية م

 0.628 4 قوة العزمية 1

 0.621 4 الثقة بالنفس 2

 0.642 4 التفاؤل 3

 0.530 5 الصالبة 4
 0.674 17 املقياس ككل 

أا معةةامال  ثبةةا  اثبعةةاد الفرعيةةة وال بةةا  اليلةةي ( السةةايق 5مةةط  ةةدو   قةةم ) ويتضةةم
  ممةةا أا المليةةا  الفرعيةةةأبعةةاد   وثبةةا للمليةةا  مرتفعةةة  ممةةا يةةد  علةةى ال بةةا  اليلةةي للمليةةا  

 ( وهي ةيمة مرضية.0.674بمعامل ثبا  )ركل يتمبز 
 : ثانًيا: صدق مقياس الصمود النفسي

 تم حساب صد  المليا  بعدة طر  
مليةا  الصةةمود النفسةةي عةةط  مواقةةوصةةد   حسةابتةةم  :الصاادق الااداخلى()المواقاا  صاادق  (أ 

نتمةةي ياليليةةة للُبعةةد الفرعةةي الةةذي  والد  ةةة الموقةةوطريةةق حسةةاب معامةةل اال تبةةا  يةةبط د  ةةة 
مةط الد  ةة اليليةة للُبعةد الفرعةي باعتبةا  أا بليةة  الموقةومي حالة حذف د  ةة  لموقواإلي  

ا  مواقو  مواقةو( التالي يوضم معامال  صد  6. والجدو   قم )للموقوالُبعد الفرعي محك 
 مليا  الصمود النفسي 
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 (75ن = املوقف ) والدرجة الكلية للبعد بعد حذف درجة االرتباط بني درجات املواقفمعامالت (: 6جدول )

 الصالبة التفاؤل الثقة بالنفس قوة العزمية
 رقم

 املفردة
 بعدمعامل االرتباط 

 املوقف حذف درجة 
 رقم

 املفردة
 بعدمعامل االرتباط 

 املوقفحذف درجة 
 رقم

 املفردة
 بعدمعامل االرتباط 

 املوقفحذف درجة 
 رقم

 املفردة
 بعدمعامل االرتباط 

 املوقفحذف درجة 

1 0.430** 2 0.323** 4 389** 6 0.177* 
3 0.303** 5 0.436** 10 0.253* 9 0.140* 
8 0.497** 7 0.040 11 0.157* 15 0.148* 

12 0.343** 14 0.469** 13 0.296* 17 0.236* 

21 0.051 
16 0.182* 

20 0.115 
18 0.107 

19 0.096 22 0.293* 

 (0.01** دا  عند مستوي )     (                   0.05* دا  عند مستوي )
معةامال  اال تبةا  يةبط د  ةة مةل   مي السايق ما يلي  أا  (6) يتضم مط الجدو   قم

)مةي حالةة حةذف د  ةة  الموقةونتمي إلية  يوالد  ة اليلية للُبعد الفرعي الذي  المواقومط  موقو
أو  (0.05ا عنةد مسةتوى )نتمي إلي ( دالةة إحصةااي  يمط الد  ة اليلية للُبعد الفرعي الذي  الموقو
( 19   7( مةط بعةد قةوة العزيمةة  )21ها ماعةدا المواقةو )ممةا يةد  علةى صةدق .(0.01)مستوى 

مةما معامةل اال تبةا  لهةا .( مةط بعةد الصةالبة18( مةط بعةد التفةاؤ   )20مط بعد ال قةة بةالنفب  )
 ةبر دا  إحصاايا مما ييمد ضرو ة حذمها.

مةةةةةةط صةةةةةةد  اثبعةةةةةةاد الفرعيةةةةةةة لمليةةةةةةا  الصةةةةةةمود  التحقةةةةةةقتةةةةةةم  صاااااادق األبعاااااااد الفرعيااااااة: (ب 
النفسةةةةةةةي عةةةةةةةط طريةةةةةةةق حسةةةةةةةاب معامةةةةةةةل اال تبةةةةةةةا  يةةةةةةةبط د  ةةةةةةةة مةةةةةةةل ُبعةةةةةةةد والد  ةةةةةةةة اليليةةةةةةةة 

  مةةةةةي حالةةةةةة حةةةةةذف د  ةةةةةة البعةةةةةد مةةةةةط الد  ةةةةةة اليليةةةةةة للمليةةةةةا لمليةةةةةا  الصةةةةةمود النفسةةةةةي 
  ميااةةةةةل معةةةةةامال  ا تبةةةةةا  اثبعةةةةةاد بالد  ةةةةةة اليليةةةةةة لمليةةةةةا  الصةةةةةمود النفسةةةةةي ممةةةةةا يلةةةةةي

لُبعةةةةةةد التفةةةةةةاؤ    (0.401  )لُبعةةةةةةد ال قةةةةةةة بةةةةةةالنفب (0.435  )لُبعةةةةةةد قةةةةةةوة العزيمةةةةةةة (0.432)
  وهةةةةةي معةةةةةامال  ا تبةةةةةا   ميعهةةةةةا دالةةةةةة إحصةةةةةااي ا عنةةةةةد مسةةةةةتوى ( لُبعةةةةةد الصةةةةةالبة0.564)
 (  مما يد  على صد  اثبعاد الفرعية لمليا  الصمود النفسي.0.01)

التحلبةةةل العةةةاملى التومبةةةدى مةةةط صةةةد  المليةةةا  باسةةةتخدال  التحقةةةقتةةةم  :اإل صاااائىالصااادق  (  
باسةتخدال يراةام  )لبةز  ( وذلةك عةط طريةق ا تبةا  امةوذ  العامةل اليةامط حبةث تةم امتةةراخ 
أا المتغبرا  اث يعة تت ب  على عامل مامط واحد وتم امتراخ اا المتغبةرا  الم ةاهدة مةط 

x1  إلةةةةىx4   ة ممي ةةةةرا  للعامةةةةل اليةةةةامط اثو  والةةةةذي يسةةةةمي الصةةةةمود النفسةةةةي وهةةةةي )قةةةةو
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(  وتةةم 125-123  ص ص2008الصةةالبة( )حسةةط   -التفةةاؤ  –ال قةةة بةةالنفب  -العزيمةة 
للتحليل الحصو  على مصفومة اال تبا  يبط اثبعاد اث يعة للمليا   وأ ضعل المصفومة 

وأسفر  النتاا  عط ت ب  اثبعاد اث يعة على عامل مامط  ممةا بالجةدو   العاملى التوكيدي
 ( التالى 7 قم )

 (: نتائج التحليل العاملى التوكيدى لتشبعات األبعاد األربعة7ل )جدو
 ملقياس الصمود النفسى بالعامل الكامن العام 

 قيمة )ت( التشبعلتقدير  اخلطأ املعيارى الكامن التشبع بالعامل النفسي أبعاد الصمود

 **0.467 0.152 0.49 قوة العزمية

 **0.631 0.153 0.63 الثقة بالنفس

 *0.434 0.131 0.43 ؤلالتفا

 **0.747 0.155 0.75 الصالبة

 (0.01(                        ** دا  عند مستوي )0.05* دا  عند مستوي )
( السةةايق أا مةةل الت ةةبعا  أو معةةامال  الصةةد  دالةةة إحصةةةااي ا 7)ويتضةةم مةةط الجةةدو   قةةم 

ليةةا   ومةةذلك أ ةةا   النتةةاا  ( ممةةا يةةد  علةةى صةةد   ميةة  اثبعةةاد المكواةةة للم0٫01أو  0.05عنةةد )
 ( التالى 8إلى صد  هذا النموذ  حبث حقق مي را  حسط مقابقة  بدة مما يتضم مط  دو  )

 (75(: مؤشرات حسن املطابقة ملقياس الصمود النفسي )ن= 8جدول )
 املدى املثالي للمؤشر قيمة املؤشر اسم املؤشر م

1 

 x² 2قيمة كا

 dfدرجات احلرية 

 2مستوي داللة كا

0.174 
1 

0.6766 

 غري دالة إحصائيا2أن تكون قيمة كا

 (5من )صفر( إىل ) x²/df 0.174 2نسبة كا 2

 (0.1من )صفر( إىل ) 0.000 (RMSEA)جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب  3

 (0.1من )صفر( إىل ) 0.0125 (RMSR)جذر متوسط مربعات البواقي  4

5 
 حلالي مؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج اAIC 
 الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع 

18.174 
20.126 

أن تكون قيمة املؤشر للنموذج احلالي أقل 
 من نظريتها للنموذج املشبع

 (1من )صفر( إىل ) GFI 0.999مؤشر حسن املطابقة  6

 (1من )صفر( إىل ) AGFI 0.988مؤشر حسن املطابقة املصحح بدرجات احلرية  7

 (1من )صفر( إىل ) NFI 0.996بقة املعياري مؤشر املطا 8

 (1من )صفر( إىل ) CFI 1.00مؤشر املطابقة املقارن  9

 (1من )صفر( إىل ) RFI 0.976مؤشر املطابقة النسيب  10
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( ومسةةةةةةتوى داللةةةةةةة 0٫174= ) 2( السةةةةةةايق أا ةيمةةةةةةة مةةةةةةا8) يتضةةةةةةم مةةةةةةط الجةةةةةةدو   قةةةةةةم
(  و مي  مي را  حسط المقابقة تق  1= ) ا ود  ا  حريةةبر دالة إحصااي   وهي( 0٫6766)

 مى المدى الم الي للمي ر  وهذا يد  على مقابقة النموذ  الجبدة للبيااا  موض  اال تبا .
مط اإل را ا  السابقة تأرد للباح بط ثبا  وصد  مليةا  الصةمود النفسةي وصةالحبت  و 

حبةةث ت ةةبر  .الزقةةازيق  امعةةةالفرقةةة الرابعةةة بكليةةة الترييةةة طةةالب  لةةدىلليةةا  الصةةمود النفسةةي 
علةةةى هةةةذا المليةةةا  إلةةةى ا تفةةةاع الصةةةمود النفسةةةي لةةةدى المسةةةتجب   أمةةةا الد  ةةةة  العاليةةةةالد  ةةةة 

المسةةتجب   وأصةةبم المنخفضةةة علةةى هةةذا المليةةا  مت ةةبر إلةةى ااخفةةاخ الصةةمود النفسةةي لةةدى 
وأقصى د  ةة يمكةط أا يحصةل علبهةا ( موقو 17المليا  يتمبز بال با  والصد  ومكوا مط )

( د  ة هي أقل د  ةة يمكةط 17يبنما )  ( د  ة51هي ) المليا  مواقومستجب  على  مي  ال
 أا يحصل علبها المستجب . 

 )إعداد الباحثين(مقياس أساليب التفكير في ضوء نظرية الحكومة العقلية الذاتية  -3

تةةم إعةةداد هةةذا المليةةا  بعةةد االطةةالع علةةي اإلطةةا  النظةةري والمقةةاييب منهةةا علةةى سةةببل 
(  ويحةث 2007(  ويحةث ال ةو يجي )2004 ضةر ) ويحةث   Zhang (1999)لم ةا  بحةثا

واظةر ا ثا هةذ  المقةاييب ال تفةي بةالغرخ مةط  Teymoori (2014)(  ويحةث 2004الةد دير)
البحةةةث الحةةةالي وتختلةةةو مةةةي  صااصةةةها عةةةط  صةةةااص عبنةةةة البحةةةث لةةةذلك تةةةم إعةةةداد مليةةةا  

حةةةث والهةةةدف منهةةةا  وتةةةم تحديةةةد عةةةاملبط همةةةا أسةةةالب  التفيبةةةر لبتناسةةة  مةةة   صةةةااص عبنةةةة الب
اثسةلوب  -اثسلوب الهرمةى  -اثسلوب المليي  -وهي )اثسلوب الت ريعي األساليب التقليدية

 -)اثسةلوب التنفبةذي  واألساليب غير التقليديةاثسلوب التقةدمى(   -اثسلوب اليلى -الدا لي 
اثسةةةلوب  -اثسةةةلوب المحلةةةى - ي اثسةةةلوب الخةةةا   -اثسةةةلوب الفوضةةةوى  -اثسةةةلوب اثقلةةةى 

المحام (  وتم ينةا  المفةردا  لتتناسة  بصةو ة أر ةر مالامةة مة  طةالب الجامعةة  ويبةدأ المليةا  
يو قةةة التعليمةةا  يلبهةةا مفةةردا  المليةةا . وقةةد تةةم صةةياةة  ميةة  مفةةردا  المليةةا  ب ةةكل إيجةةايي 

 –سةةتجابا  )ينقبةةق م بةةرا ( مفةةردة مةةي الصةةو ة اثوليةةة  ويجااةة  مةةل عبةةا ة ثةةال  ا48وعةةددها )
(  وتتةةراوح 1- 2 – 3ال ينقبةةق(. وأعقبةةل لهةةذ  االسةةتجابا  الةةد  ا  ) –ينقبةةق إلةةى حةةد مةةا 

( وهذ  المفردا  موزعة على أبعاد المليا  اإلثنى ع ةر  ويقةا  مةل 144 -48الد  ا  مط )
( 75مةط ) ( مفردا  وقد تم تقببق المليةا  مةي صةو ت  المبدايةة علةي عبنةة مكواةة4أسلوب ية )

صةةد  ال بةةا  و الوللتحقةةق مةةط طالبةةا وطالبةةة مةةى التعلةةيم الجةةامعى بكليةةة الترييةةة  امعةةة الزقةةازيق  
  الخقوا  انتية  اتباع  تم أسالب  التفيبرمليا  ل
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 :أساليب التفكيرأواًل: ثبات مقياس 

 وتم حساب ال با  بقريقتبط هما 
باسةتخدال طريقةة  ة  مرعةي علةى حةدحساب ثبا  مفردا  مل مليةا تم معامل ألفا كرونبا : (أ 

ومةةي مةةةل مةةةرة يةةتم مقا اةةةة ةيمةةة معامةةةل ألفةةةا ل بةةا  البعةةةد قبةةل حةةةذف د  ةةةة "  ألفةةا لةةةة"رروابا 
مااةةل ةيمةةة  مةةمذا If – item deletedالمفةةردة منةة  بليمتةة  بعةةد حةةذف د  ةةة المفةةردة منةة  

ف د  ةةةة معامةةةل ألفةةةا ل بةةةا  البعةةةد بعةةةد حةةةذف د  ةةةة المفةةةردة منةةة  أعلةةةى مةةةط ةيمتةةة  قبةةةل حةةةذ
 (.308 ص  2000  وصبري )ةنيم  الموقو من  يتم حذف المفردة 

 75بطريقة ألفا كرونباخ ن =  ثبات األبعاد الفرعية ملقياس أساليب التفكري معامالت  :(9) جدول
 األسلوب التشريعي األسلوب امللكى األسلوب اهلرمى األسلوب الداخلى األسلوب الكلى األسلوب التقدمى

بعد معامل ألفا 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

معامل ألفا بعد 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

معامل ألفا بعد 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

0.537 2 0.425 3 0.105 6 0.436 4 0.129 5 0.555 1 

0.536 7 0.557 10 0.252 16 0.519 11 0.555 9 0.245 8 

0.453 17 0.388 15 0.545 22 0.325 14 0.037 13 0.529 12 

0.615 42 0.482 41 0.400 40 0.566 39 0.399 38 0.625 37 
 0.612=  معامل ألفا 0.403=  معامل ألفا 0.533=  معامل ألفا 0.401=  معامل ألفا 0.492=  معامل ألفا 0.610=  معامل ألفا

 األسلوب التنفيذي األسلوب األقلي األسلوب الفوضوي األسلوب اخلارجي ب احمللىاألسلو األسلوب احملافظ

معامل ألفا بعد 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

معامل ألفا بعد 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

معامل ألفا بعد 
 حذف املفردة

 م
معامل ألفا بعد 

 حذف املفردة
 م

0.257 26 0.294 21 0.510 25 0.360 20 0.213 19 0.349 18 

0.569 31 0.198 24 0.349 30 0.245 23 0.321 28 0.248 27 

0.145 36 0.145 29 0.425 35 0.267 34 0.372 33 0.666 32 

0.402 48 0.501 47 0.535 46 0.503 45 0.516 44 0.555 43 
 0.558 = معامل ألفا 0.416 = معامل ألفا 0.479 = معامل ألفا 0.533 = ألفا معامل 0.403 = معامل ألفا 0.403 = معامل ألفا

( أا معامل ألفةا للبعةد الفرعةي مةي حالةة حةذف مةل مفةردة أقةل 9يتضم مط الجدو   قم )
( باثسةةةلوب 37مةةةط أو يسةةةاوي معامةةةل ألفةةةا العةةةال للبعةةةد الفرعةةةي الةةةذي تنتمةةةي إليةةة  عةةةدا المفةةةردة )

( 22( باثسةةةلوب الهرمةةةى  والمفةةةردة )39ثسةةةلوب المليةةةى  والمفةةةردة )( با9الت ةةةريعي  والمفةةةردة )
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( باثسةلوب التقةدمى  والمفةردة 42( باثسلوب اليلى  والمفةردة )10باثسلوب الدا لى  والمفردة )
( باثسلوب الفوضوى  45( باثسلوب اثقلى  والمفردة )44( باثسلوب التنفبذى  والمفردة )32)

( 31( باثسةةةةةةلوب المحلةةةةةةى  والمفةةةةةةردة )47وب الخةةةةةةا  ي    والمفةةةةةةردة )( باثسةةةةةةل46والمفةةةةةةردة )
باثسةةةلوب المحةةةام   مقةةةد و ةةةد أا تةةةد ل هةةةذ  المفةةةردا  يةةةيدي إلةةةي  فةةة  معامةةةل ثبةةةا  ألفةةةا لةةةة 

حسةةاب ولةةذلك مقةةد تةةم حةةذف هةةذ  المفةةردا   ويمعةةادة "رروابةةا  " للبعةةد الةةذي تنتمةةي إليةة  المفةةردة 
( لألسةلوب الت ةريعي 0,625أصةبم معامةل ألفةا مسةاويا) ا لألبعةاد بعةد حةذف المفةردمعامل ألفةا 

( لألسةةةةةلوب الةةةةةدا لى  0,545( لألسةةةةةلوب الهرمةةةةةى  و)0,566( لألسةةةةةلوب المليةةةةةى و)0,555و)
( لألسةةةةةلوب التنفبةةةةةذى 0,666( لألسةةةةةلوب التقةةةةةدمى  و)0,615( لألسةةةةةلوب اليلةةةةةى  و)0,557و)
( لألسةةلوب الخةةا  ي  0,535( لألسةةلوب الفوضةةوى  و)0,503( لألسةةلوب اثقلةةى  و)0,516و)
( لألسةلوب المحةةام   ومااةل ةيمةةة معامةل ألفةةا لمليةةا  0,569( لألسةلوب المحلةةى  و)0,501و)

 (.0.880أسالب  التفيبر مكل هي )

تةةم حسةةاب ثبةةا  اثبعةةةاد  ثبااات األبعاااد الفرعياااة والثبااات الكلااي لمقيااااس أساااليب التفكيااار (  
قريقةةة معامةةل ألفةةا مروابةةا " ميااةةل النتةةاا  ب الفرعيةةة وال بةةا  اليلةةي لمليةةا  أسةةالب  التفيبةةر

  ( التالى 10رما بالجدو   قم )
 (75)ن =  التفكري أساليبمعامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس (: 10جدول )

 دــــــــــــــــــــــــالبع
األسلوب 

 التشريعي

األسلوب 
 امللكى

األسلوب 
 اهلرمي

األسلوب 
 الداخلى

األسلوب 
 الكلي

األسلوب 
 التقدمي

معامل ألفا لـ كرونباخ للبعد ومعامل ألفا العام 
 0.675=  ملقياس األساليب غري التقليدية

0.655 0.658 0.674 0.644 0.654 0.632 

 دــــــــــــــــــــــــالبع
األسلوب 
 التنفيذى

األسلوب 
 األقلى

األسلوب 
 الفوضوى

األسلوب 
 اخلارجي

األسلوب 
 احمللى

سلوب األ
 احملافظ

للبعد ومعامل ألفا العام  معامل ألفا لـ كرونباخ
 0.703ملقياس األساليب التقليدية=

0.651 0.655 0.697 0.702 0.667 0.660 

( السةةةةايق ثبةةةةا  أبعةةةةاد مليةةةةا  أسةةةةالب  التفيبةةةةر وثبةةةةا  10ويتضةةةةم مةةةةط الجةةةةدو   قةةةةم )
 با . المليا  مكل. وعموما مما المليا  مكل على د  ة عالية مط ال 
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 لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية ثانيا: صدق مقياس أساليب التفكير 

عةط طريةق  التفيبر أسالب مليا  مفردا  تم حساب صد  : لمفرداتالداخلى لصدق ال (أ 
إلي  وذلك بعد  تنتمي الذيمعامال  اال تبا  يبط د  ا  مل مفردة ود  ة البعد  حساب

ةا لهةذ  المفةردة حذف المفردة مط الد  ة اليلية  لهذا البعد باعتبا  أا بليةة المفةردا  محك 
 والجةدو  (457ص  1979لسةبد  اويسمى هذا بالصد  الدا لى أو التجةااب الةدا لى )

 ذلك يوضم  ( التالي11 قم )
 75االرتباط بني درجات املفردات والدرجة الكلية للبعد بعد حذف درجة املفردة ن =( معامالت 11) جدول

 األسلوب التشريعي األسلوب امللكى األسلوب اهلرمى األسلوب الداخلى األسلوب الكلى لتقدمىاألسلوب ا

معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
االرتباط معامل 

 بعد حذف املفردة
 م

0.401** 2 0.279* 3 0.393** 6 0.219* 4 0.214* 5 0.390** 1 

0.403** 7 0.032 10 0.214* 16 0.156* 11 0.046 9 0.464** 8 

0.457** 17 0.308** 15 0.045 22 0.191* 14 0.259* 13 0.409** 12 

0.051 42 0.445** 41 0.443** 40 0.051 39 0.323** 38 0.036 37 

 األسلوب التنفيذي األسلوب األقلي األسلوب الفوضوي األسلوب اخلارجى األسلوب احمللى األسلوب احملافظ

معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م
معامل االرتباط 

 عد حذف املفردةب
 م

معامل االرتباط 
 بعد حذف املفردة

 م

0.265* 26 0.124* 21 0.295* 25 0.192* 20 0.236* 19 0.344** 18 

0.098 31 0.171* 24 0.394** 30 0.243* 23 0.186* 28 0.490** 27 

0.384** 36 0.193* 29 0.350** 35 0.246* 34 0.120* 33 0.206* 32 

0.433** 48 0.095 47 0.091 46 0.082 45 0.043 44 0.543** 43 

 (0,01)(               ** مستوي الد لة عند 0,05)* مستوي الد لة عند 
( أا  ميةةة  معةةةامال  اال تبةةةا  للمليةةةا  مةةةي حالةةةة حةةةذف 11يتضةةةم مةةةط الجةةةدو   قةةةم )
  -9  )مما يد  على صدقها عدا المفردا( 0.01  أو 0,05المفردة دالة إحصاايا عند مستوىي )

( مما معامةل اال تبةا  لهةا ةبةر دا  إحصةاايا 10-31-32-37-39-42-44-45-46-47
 مما ييمد حذمها.

أسةةالب  مليةةا   أبعةةادتةةم حسةةاب صةةد  : الصاادق الااداخلى ألبعاااد مقياااس أساااليب التفكياار (  
مةى حالةة  للمليةا والد  ة اليليةة  البعدعط طريق حساب معامل اال تبا  يبط د  ة  التفيبر
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 ( التةةالي12 قةةم ) إليةة   والجةةدو  ينتمةةي الةةذي للمليةةا مةةط الد  ةةة اليليةةة  البعةةد حةةذف د  ةةة
 ذلك يوضم 
 75االرتباط بني درجات األبعاد واملقياس ككل بعد حذف درجة البعد منه ن = ( معامالت 12) جدول

 دــــــــــــــــــــــــالبع
األسلوب 

 التشريعي

األسلوب 
 امللكى

األسلوب 
 اهلرمي

األسلوب 
 الداخلى

األسلوب 
 الكلي

األسلوب 
 التقدمي

معامل االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس األساليب 
 غري التقليدية وأبعاده بعد حذف درجة البعد

0.351** 0.320** 0.241* 0.430** 0.332** 0.450** 

 دــــــــــــــــــــــــالبع
األسلوب 
 التنفيذى

األسلوب 
 األقلى

األسلوب 
 الفوضوى

ألسلوب ا
 اخلارجي

األسلوب 
 احمللى

األسلوب 
 احملافظ

معامل االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس األساليب 
 التقليدية وأبعاده بعد حذف درجة البعد

0.519** 0.569** 0.287* 0.272* 0.477** 0.530** 

 (0,01)(       ** مستوي الد لة عند 0,05)* مستوي الد لة عند 

( السةةايق أا  ميةة  معةةامال  اال تبةةا  للمليةةا  مةةي حالةةة 12 قةةم ) ويتضةةم مةةط الجةةدو 
( ممةةا يةةد  علةةى صةةد  أبعةةاد 0.01( أو )0.05حةةذف د  ةةة البعةةد دالةةة إحصةةاايا عنةةد مسةةتوى )

 مليا  أسالب  التفيبر.
تةةةم التحقةةةق مةةةط صةةةد  المليةةةا  باسةةةتخدال التحلبةةةل العةةةاملى التومبةةةدى   اإل صاااائىالصااادق  (ج 

وذلك عط طريق ا تبا  اموذ  العاملبط اليامنبط حبث تم امتراخ باستخدال يراام  )لبز  ( 
أا المتغبرا  ال ااية ع ةر تت ةب  علةى عةاملبط مةامنبط وتةم امتةراخ اا المتغبةرا  الم ةاهدة 

ممي ةةةةرا  للعامةةةةل اليةةةةامط اثو  والةةةةذي يسةةةةمي اثسةةةةالب  التقلبديةةةةة وهةةةةي  x6إلةةةةى  x1مةةةط 
اثسةةلوب  -اثسةةلوب الةةدا لي -ب الهرمةةىاثسةةلو  -اثسةةلوب المليةةي -)اثسةةلوب الت ةةريعي

ممي ةةرا  للعامةةل اليةةامط ال ةةااى  x12إلةةى  x7اثسةةلوب التقةةدمى(  والمتغبةةرا  مةةط  -اليلةةى
اثسةةةلوب  -اثسةةةلوب اثقلةةةى -)اثسةةةلوب التنفبةةةذى والةةةذي يسةةةمي واثسةةةالب  ةبةةةر التقلبديةةةة

  2008 )حسةةةط  اثسةةةلوب المحةةةام ( -اثسةةةلوب المحلةةةى -اثسةةةلوب الخةةةا  ي -الفوضةةةوى 
(  وتةةةةم الحصةةةةو  علةةةةى مصةةةةفومة اال تبةةةةا  يةةةةبط اثبعةةةةاد ال اايةةةةة ع ةةةةر 125-123ص ص

للمليا   وأ ضعل المصفومة للتحلبل العاملى التومبةدى وأسةفر  النتةاا  عةط ت ةب  اثبعةاد 
 ( التالى 13ال ااية ع ر على عاملبط مامنبط  مما بالجدو   قم )
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 ى لتشبعات األبعاد اإلثنا عشر(: نتائج التحليل العاملى التوكيد13جدول )
 ملقياس أساليب التفكري بالعاملني الكامنني 

 قيمة )ت( اخلطأ املعيارى لتقدير التشبع التشبع بالعامل الكامن أبعاد مقياس أساليب التفكري

األساليب غري 
 التقليدية

 **0.491 0.132 0.49 األسلوب التشريعي

 **0.527 0.131 0.53 األسلوب امللكى

 *0.358 0.135 0.36 األسلوب اهلرمي

 **0.410 0.134 0.41 األسلوب الداخلى

 **0.520 0.132 0.52 األسلوب الكلي

 **0.434 0.133 0.43 األسلوب التقدمي

األساليب 
 التقليدية

 **0.494 0.133 0.49 األسلوب التنفيذي

 **0.620 0.125 0.62 األسلوب األقلى

 **0.402 0.131 0.40 األسلوب الفوضوى

 *0.336 0.132 0.34 األسلوب اخلارجي

 **0.410 0.131 0.41 األسلوب احمللى

 **0.631 0.125 0.63 األسلوب احملافظ

 (0,01)(       ** مستوي الد لة عند 0,05)* مستوي الد لة عند 
عنةةد  ( أا مةةل الت ةةبعا  أو معةةامال  الصةةد  دالةةة إحصةةااي ا13ويتضةةم مةةط الجةةدو   قةةم )

مما يد  علةى صةد   مية  اثبعةاد المكواةة للمليةا   ومةذلك أ ةا   النتةاا  إلةى ( 0.01أو  0٫05)
 ( التالى 14صد  هذا النموذ  حبث حقق مي را  حسط مقابقة  بدة مما يتضم مط  دو   قم )

 (75(: مؤشرات حسن املطابقة ملقياس أساليب التفكري )ن= 14جدول )
 املدى املثالي للمؤشر قيمة املؤشر رـــــــــــؤشـــــــــــم املـــــــــــاس م

1 

 x² 2قيمة كا

 dfدرجات احلرية 

 2مستوي داللة كا

58.74 
52 

0.24219 

 غري دالة إحصائيا2أن تكون قيمة كا

 (5من )صفر( إىل ) x²/df 1.129 2نسبة كا 2

 (0.1من )صفر( إىل ) 0.042 (RMSEA)جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب  3

 (0.1من )صفر( إىل ) 0.0801 (RMSR)جذر متوسط مربعات البواقي  4

5 
 AICمؤشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلالي 

 الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع
196.174 
414.426 

أن تكون قيمة املؤشر للنموذج احلالي أقل 
 من نظريتها للنموذج املشبع

 (1من )صفر( إىل ) GFI 0.883مؤشر حسن املطابقة  6

 (1من )صفر( إىل ) AGFI 0.825مؤشر حسن املطابقة املصحح بدرجات احلرية  7

 (1من )صفر( إىل ) NFI 0.765مؤشر املطابقة املعياري  8

 (1من )صفر( إىل ) CFI 0.977مؤشر املطابقة املقارن  9

 (1من )صفر( إىل ) RFI 0.701مؤشر املطابقة النسيب  10
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( ومسةةةةةتوى داللةةةةةة 58٫743)=  2( السةةةةةايق أا ةيمةةةةةة مةةةةةا14الجةةةةةدو   قةةةةةم ) يتضةةةةةم مةةةةةط
( و ميةة  مي ةةرا  حسةةط المقابقةةة 52( وهةةي ةبةةر دالةةة إحصةةاايا ود  ةةا  حريةةة = )0٫24219)

 تق  مى المدى الم الي للمي ر  وهذا يد  على مقابقة النموذ  الجبدة للبيااا  موض  اال تبا .
( 36لصةةد  مةةما المليةةا  أصةةبم يتيةةوا مةةةط )ومةةي ضةةو  مةةا تةةم حسةةاب  مةةط ال بةةا  وا

مفةةردة موزعةةة علةةى أبعةةاد مليةةا  أسةةالب  التفيبةةر ويتمتةة  هةةذا المليةةا  يد  ةةة عاليةةة مةةط ال بةةا  
 والصد  مما يسمم يتقبيق  على العبنة النهااية ال تبا  مروخ البحث الحالي.

 ومناقشتها: األوىل يةضنتائج الفر
الصاامود النفسااي لاادي كاال ماا  مرتفعااي ومنخفضااي  يو ااد" الفةةرخ علةةى أا  نص هةةذتة

يمكةةط . متباينااة ماا  طااال  كليااة التربيااة  امعااة الزقااا ي  بمسااتوياتقلاا  المسااتق ل المهنااى 
حسةةاب  تةةم يةالفرضةة  وال تبةةا  هةةذ ة ليةةل مجموعةةة علةةى حةةد يةالفرضةة  التعةةرف علةةى اتيجةةة هةةذ

لحسةايية والمتوسةقا  الوزايةة واالاحرامةةا  المةيا يةة لةد  ا  القةالب مرتفعةي قلةةق المتوسةقا  ا
  يليالمستقبل المهنى مرة ومنخفضي قلق المستقبل المهنى مرة أ رى ويتضم ذلك مما 

د  ا  الصمود النفسي لدى مجموعة مرتفعي قلق المستقبل المهنى مط ليو د مستوى وترتب   (أ 
 ليكةر زقةازيق ينةا  علةى اسةتجاباتهم علةى المليةا  طبقةا لمليةا  طالب ملية الترييةة  امعةة ال

 التالي ( 15) قم  ال الثي وتم تحديد المستوى ينا  على مئا  االستجابة هذ  مما مي  دو 
 النفسي الصمود(: فئات ومستويات 15)جدول 

 التقدير فى املقياس وىـــــــــــاملست اتـــــــــــالفئ

 ال منخفض 1.67ـــ أقل من  1من 
 إىل حد ما متوسط 2.34ــ أقل من  1.67من 

 نعم مرتفع 3أقل من  - 2.34من 

ويتم ا تبةا  مسةتوى د  ةا  الصةمود النفسةي عةط طريةق حسةاب المتوسةقا  الحسةايية  
لةد  ا  القةالب مرتفعةي قلةةق المسةتقبل المهنةى ممةةا  والمتوسةقا  الوزايةة واالاحرامةا  المةيا يةةة

 لتالي. ا (16) مي  دو   قم
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 (80)ن= املتوسطات الوزنية ملتغري الصمود النفسي فى جمموعة مرتفعى قلق املستقبل املهنى (:16) جدول
 الرتتيب املستوى املتوسط الوزنى املعياري االحنراف احلسابي املتوسط الصمود النفسي م

 الثالث متوسط 1.995 1.736 7.98 قوة العزمية 1
 األول متوسط 2.313 1.480 9.25 التفاؤل 2
 الرابع متوسط 1.92 1.596 9.60 الثقة بالنفس 3
 الثانى متوسط 2.23 2.044 11.15 الصالبة 4

( أا أبعةةاد الصةةمود النفسةةي تتةةومر يد  ةةة متوسةةقة لةةدى 16) قةةم  يتضةةم مةةط الجةةدو و 
( الصةةةمود النفسةةةيأحةةةد أبعةةةاد )التفةةةاؤ   مجموعةةةة مرتفعةةةي قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى  وقةةةد م ةةةل بعةةةد

قةةةوة الترتبةة  ال ةةااي ويعةةد  (الصةةمود النفسةةةيأحةةد أبعةةاد )بعةةد الصةةةالبة بةة  اثو  يبنمةةا م ةةل الترت
الصةةةمود أحةةةد أبعةةةاد )يعةةةد ال قةةةة بةةةالنفب الترتبةةة  ال الةةةث و  (الصةةةمود النفسةةةيأحةةةد أبعةةةاد )العزيمةةةة 
لةةةدى  الصةةةمود النفسةةةي تتةةةومر يد  ةةةة متوسةةةقة ا مةةةما د  ةةة ويالتةةةالياث بةةةر ( الترتبةةة  النفسةةةي

 المهني.عي قلق المستقبل مجموعة مرتف
 المهنيد  ا  الصمود النفسي لدى مجموعة منخفضي قلق المستقبل ليو د مستوى وترتب   (ب 

مةةط طةةالب مليةةة الترييةةة  امعةةة الزقةةازيق ينةةا  علةةى اسةةتجاباتهم علةةى المليةةا  طبقةةا لمليةةا  
( 15)  قةمليكر  ال الثي وتم تحديد المستوى ينا  على مئا  االستجابة هةذ  ممةا مةي  ةدو  

عط طريق حساب المتوسقا  الحسايية  السايق ويتم ا تبا  مستوى د  ا  الصمود النفسي
لد  ا  القالب منخفضي قلق المسةتقبل المهنةى  والمتوسقا  الوزاية واالاحراما  المةيا ية

 التالي.  (17) رما مي  دو   قم
 (71)ن= املستقبل املهنى نخفضي قلقفى جمموعة م املتوسطات الوزنية ملتغري الصمود النفسي (:17) جدول

 الرتتيب املستوى الوزنى املتوسط املعياري االحنراف احلسابي املتوسط الصمود النفسي م

 الثالث متوسط 2.285 1.667 9.14 قوة العزمية 1
 الرابع متوسط 1.972 1.279 9.86 التفاؤل 2
 األول مرتفع 2.598 1.062 10.39 الثقة بالنفس 3
 الثاني مرتقع 2.478 1.717 12.39 الصالبة 4

لةةةدى  مرتفعةةةةالصةةةمود النفسةةةي تتةةةومر يد  ةةةة  ( أا أبعةةةاد17) قةةةم  يتضةةةم مةةةط الجةةةدو و 
الصةةةمود ال قةةةة بةةةالنفب )أحةةةد أبعةةةاد عةةةد مجموعةةةة منخفضةةةى قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى  وقةةةد م ةةةل بُ 

عد لترتب  ال ااي ويُ ا( الصمود النفسيالصالبة )أحد أبعاد عد الترتب  اثو   يبنما م ل بُ ( النفسي
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الصةةةمود ُيعةةةد التفةةةاؤ  )أحةةةد أبعةةةاد الترتبةةة  ال الةةةث و ( الصةةةمود النفسةةةيقةةةوة العزيمةةةة )أحةةةد أبعةةةاد 
لدى مجموعة مرتفعة الصمود النفسي تتومر يد  ة  ا مما د   ويالتالى اث بر( الترتب  النفسي

 قلق المستقبل المهنى. منخفضى
 الصةةمود النفسةةي تتةةومر يد  ةةة متوسةةقة  اأا د  ةة اثولةةى يةيتضةةم مةةط اتةةاا  الفرضةةو 

قلةةةق  منخفضةةةىلةةةدى مجموعةةةة مرتفعةةةة يد  ةةةة و  لةةةدى مجموعةةةة مرتفعةةةي قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى
  ال تو ةةةد بحةةةو  تتفةةةق أو تختلةةةو مةةة  اتيجةةةة هةةةذ بطومةةةي حةةةدود علةةةم البةةةاح المهنةةةى  المسةةةتقبل 

ى ومنخفضةةى ثاةة  لةةم تو ةةد بحةةو  اهتمةةل يتحديةةد مسةةتوى الصةةمود النفسةةي لةةدى مرتفعةة يةالفرضةة
 .قلق المستقبل المهنى

المرتف  يتمبزوا المستقبل المهنى قلق  ذوي أا القالب وير   الباح بط هذ  النتيجة إلى 
ولةةيب لةةديهم القةةد ة علةةى  ةةوخ مواقةةو الحيةةاة وموا هتهةةا  بفقةةداا القةةد ة علةةى الترمبةةز والت ةةتل

تةةزاا النفسةةي والصةةالبة ويةةاث ص المرتبقةةة بمسةةتقبلهم ال خصةةى وهةةذا يفقةةدهم اال والصةةبر علبهةةا
ويالنسةبة التفاعل م  مواقو الحياة وموا هتهةا. لهذا ي صع  علبهم إد اث انمو  حولهم و النفسية 

  حبةث مرتفعةةللقالب منخفضي قلق المستقبل المهنى مةما أبعةاد الصةمود النفسةي تتم ةل يد  ةة 
المسةةتقبل  قلةةقمنخفضةةي  التةةي يتمبةةز يهةةاأر ةةر اثبعةةاد )ال قةةة بةةالنفب( الصةةمود النفسةةي بعةةد إا 

أا القةةالب ذوي القلةةق ير ةة  إلةةى وهةةذا  )الصةةالبة النفسةةية(الصةةمود النفسةةي بعةةد ويليةة   المهنةةى
المنخف  يتمبزوا بقد تهم على الترمبةز وعد اث انمةو  حةولهم واثدا  النفسةي الجبةد مةي مواقةو 

ويتجهةوا هةم إلةى وضة   وهيال  القةالب يترمةوا الحيةاة ومةق مةا تريةد  الد اسة والمواقو الحياتية
حسةةاباتهم الخاصةةة والتفيبةةر الجبةةد دوا قلةةق أو تةةةوتر لهةةذا تمبةةز بالصةةمود النفسةةي مةةي موا هةةةة 

 يبط قلق المستقبل المهنى والصمود النفسي. عكسيةأا  تو د عالقة المواقو. ويستنت  الباح وا 

 ومناقشتها: الثانية يةنتائج الفرض

يب التفكيار لادي كال ما  مرتفعاي ومنخفضاي أساال تو اد"  علةى أاة يةالفرض  نص هذت
يمكةةط ". متباينااة ماا  طااال  كليااة التربيااة  امعااة الزقااا ي  بمسااتوياتقلاا  المسااتق ل المهنااى 
بعةد تقسةيم العبنةة اليليةة إلةى مرتفعةي ليةل مجموعةة علةى حةد   يةالفرضة  التعرف علةى اتيجةة هةذ

حسةةةةاب  تةةةةم يةالفرضةةةة  هةةةةذ وال تبةةةةا ومنخفضةةةةي قلةةةةق المسةةةةتقبل المهنةةةةى باسةةةةتخدال اإل ياعيةةةةا  
المةيا ية لد  ا  القةالب مرتفعةي قلةق  وا نحرافات الو نيةالحسابية والمتوسطات المتوسقا  

  يليالمستقبل المهنى مرة ومنخفضي قلق المستقبل المهنى مرة أ رى ويتضم ذلك مما 
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نةى قلةق المسةتقبل المهمرتفعةى أسةالب  التفيبةر لةدى مجموعةة ا  يو ةد مسةتوى وترتبة  لةد   (أ 
مةةط طةةالب مليةةة الترييةةة  امعةةة الزقةةازيق ينةةا  علةةى اسةةتجاباتهم علةةى المليةةا  طبقةةا لمليةةا  

 (15) ليكر  ال الثي وتم تحديد المستوى ينا  على مئا  االستجابة هذ  مما مي الجدو   قم
عط طريق حساب المتوسقا  الحسةايية  أسالب  التفيبرا  وتم ا تبا  مستوى د   .السايق

لةةد  ا  القةةالب مرتفعةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى  لوزايةةة واالاحرامةةا  المةيا يةةةوالمتوسةةقا  ا
 التالي  (18) رما مي  دو   قم

 (80)ن= قلق املستقبل املهنى مرتفعىري يف جمموعة (: املتوسطات الوزنية ملتغري أساليب التفك18) جدول

 املستوى الوزنى ملتوسطا املعياري االحنراف احلسابي املتوسط أبعاد مقياس أساليب التفكري

 األساليب
 التقليدية

 مرتفع 2.55 1.121 7.60 األسلوب التنفيذي

 متوسط 2.295 1.076 4.59 األسلوب األقلى
 مرتفع 2.583 0.974 7.75 األسلوب الفوضوى
 مرتفع 2.44 1.023 4.88 األسلوب اخلارجي

 متوسط 2.183 1.534 6.55 األسلوب احمللى
 مرتفع 2.493 1.147 7.48 افظاألسلوب احمل

 األساليب
 غري التقليدية

 متوسط 2.33 1.232 4.66 األسلوب التشريعي
 مرتفع 2.483 1.413 7.45 األسلوب امللكى

 متوسط 2.06 1.220 6.18 األسلوب اهلرمي
 مرتفع 2.47 1.490 7.41 األسلوب الداخلى

 متوسط 2.303 1.265 6.91 األسلوب الكلي
 متوسط 2.14 1.180 4.28 ب التقدمياألسلو

 ومرتفعةةأسالب  التفيبر تتومر يد  ة متوسقة ا  ( أا د  18) قم  يتضم مط الجدو 
 لدى مجموعة مرتفعي قلق المستقبل المهنى.

قلةق المسةتقبل المهنةى مةط طةالب  منخفضةىأسالب  التفيبر لدى عبنة ا  يو د مستوى د   (ب 
على استجاباتهم على المليا  طبقا لمليا  ليكر  ال الثي رلية التريية  امعة الزقازيق ينا  

( السةةايق ويةةتم 15) وتةةم تحديةةد المسةةتوى ينةةا  علةةى مئةةا  االسةةتجابة هةةذ  ممةةا مةةي  ةةدو   قةةم
أسالب  التفيبر عط طريق حساب المتوسقا  الحسايية والمتوسقا  ا  ا تبا  مستوى د  

فضةةةى قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى ممةةةا مةةةي لةةةد  ا  القةةةالب منخ الوزايةةةة واالاحرامةةةا  المةيا يةةةة
 التالي  (19)  دو   قم
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 (71)ن= قلق املستقبل املهنى منخفضى(: املتوسطات الوزنية ملتغري أساليب التفكري فى جمموعة 19) جدول
 املستوى املتوسط الوزنى املعياري االحنراف احلسابي املتوسط أبعاد مقياس أساليب التفكري

 األساليب
 التقليدية

 مرتفع 2.573 1.267 7.72 لوب التنفيذياألس
 متوسط 2.195 0.993 4.39 األسلوب األقلى

 مرتفع 2.583 1.192 7.75 األسلوب الفوضوى
 مرتفع 2.395 1.081 4.79 األسلوب اخلارجي

 منخفض 1.99 1.558 5.97 األسلوب احمللى
 مرتفع 2.503 1.206 7.51 األسلوب احملافظ

 األساليب
غري 

 ليديةالتق

 متوسط 2.185 1.031 4.37 األسلوب التشريعي
 مرتفع 2.52 1.212 7.56 األسلوب امللكى

 مرتفع 2.423 1.434 6.27 األسلوب اهلرمي
 مرتفع 2.526 1.441 7.58 األسلوب الداخلى

 متوسط 2.31 1.138 6.93 األسلوب الكلي
 متوسط 2.07 1.086 4.14 األسلوب التقدمي

مرتفعةة  ا أسةالب  التفيبةر تتةومر يةد  ا  أا د  السايق ( 19) قم  دو يتضم مط الج
  ال تو ةةد بحةو  تتفةةق أو تختلةو مةة  اتيجةة هةةذ البةاح بطومةةي حةدود علةةم  ومنخفضةة.متوسةقة و 

لدى مرتفعى ومنخفضى قلق  التفيبر أسالب ثا  لم تو د بحو  اهتمل يتحديد مستوى  يةالفرض
 .المستقبل المهنى

مبةل إلةى تأو  ةأسةالب  التفيبةر متوسةقمسةتويا  أا  الثانية ية  الفرضيتضح م  نتائو 
وير ةة  ذلةةك إلةةى أا   قلةةق المسةةتقبل المهنةةىومنخفضةةي مرتفعةةي الجامعةةة لةةدى طةةالب  اال تفةةاع

 مي  القالب  ةم ا تالمهم مي مستوى قلةق المسةتقبل المهنةى وليةنهم يما سةوا أسةالب  التفيبةر 
قلةةق المسةةتقبل المهنةةى باثسةةالب  التقلبديةةة مةةي التفيبةةر  فضةةىالمختلفةةة  وليةةط تمبةةز القةةالب منخ

المحةةام ( واثسةةالب   اثسةةلوب -الخةةا  ي اثسةةلوب -الفوضةةوى  اثسةةلوب -التنفبةةذي اثسةةلوب)
الةةةدا لى(. يبنمةةةا القةةةالب  اثسةةةلوب -الهرمةةةي اثسةةةلوب -المليةةةى ةبةةةر التقلبديةةةة م ةةةل )اثسةةةلوب

 -التنفبةةةذي سةةةالب  التقلبديةةةة مةةةي التفيبةةةر )اثسةةةلوبمرتفعةةةى قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى يتمبةةةزوا باث
المحةةةةام ( باثسةةةةالب  ةبةةةةر التقلبديةةةةة مةةةةي  اثسةةةةلوب -الخةةةةا  ي اثسةةةةلوب -الفوضةةةةوى  اثسةةةةلوب

ثا القةةالب ذوى القلةةق المرتفةة  أو الزااةةد الةةدا لى(. وهةةذا  اثسةةلوب -المليةةى التفيبةةر )اثسةةلوب
اال ص مةةي المواقةةو الحياتيةةة والد اسةةية وقلةةة يفقةةدوا القةةد ة علةةي الترمبةةز مةةي  ميةة  الحةةاال  ويةة

الترمبز هذ  تجعلهم مي حالة مط الت ةتل وضةعو مةي ضةب  ااتبةاههم ومةط ث ةم عةدل القةد ة علةى 
النجاح وا تياز مواقو المستقبل المهنى بسهولة وأما مةي حالةة القةالب منخفضةي قلةق المسةتقبل 

و مو  المتوس  قلبل وهذا ير   إلى أا المهنى مما مستوى أسالب  التفيبر لديهم يكوا متوس  أ
القالب منخفضي قلق المستقبل المهنى لديهم د  ة عالية مط الترمبز أثنا  أدا  المهال ومةط ث ةم 

 .الترمبز احو الهدف والوصو  إلى تحقبق النجاح
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 ومناقشتها: الثالثة يةنتائج الفرض
توسطي در ات مرتفعي ا بي  متو د فروق دالة إ صائي  على أا  "  يةالفرض  نص هذت

قلااا   منخفضاااىومنخفضاااي قلااا  المساااتق ل المهناااى فاااي الصااامود النفساااي لصاااالح مجموعاااة 
تةم اسةتخدال  يةالفرضة  وال تبةا  هةذ المستق ل المهنى م  طاال  كلياة التربياة  امعاة الزقاا ي "

ل ا تبا ) ( للعبنا  المستقلة لمعرمة الفرو  يبط المجموعتبط مي د  ا  الصمود النفسي وماا
 ( التالي 20) النتاا  موضحة مما بالجدو   قم

 (: نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات20جدول )
 مرتفعي ومنخفضي قلق املستقبل املهنى يف الصمود النفسي

 رياتـــــــــــاملتغ
لتها ودال قيمة )ت( (80مرتفعي قلق املستقبل املهنى )ن= (71)ن= منخفضي قلق املستقبل املهنى

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اإلحصائية

 **4.197 1.736 7.98 1.667 9.14 قوة العزمية
 **2.689 1.480 9.25 1.279 9.86 التفاؤل

 **3.553 1.596 9.60 1.062 10.39 الثقة بالنفس
 **3.930 2.044 11.15 1.717 12.39 الصالبة

 **5.344 4.771 37.98 3.808 41.76 النفسيللصمود الدرجة الكلية 

 (0.01** دالة عند مستوي )
أاةةة  تو ةةةد مةةةرو  دالةةةة إحصةةةاايا يةةةبط متوسةةةقي  السةةةايق (20) قةةةم ويتضةةةم مةةةط  ةةةدو  

 –العزيمةةة  قةةوةد  ةةا  مرتفعةةي ومنخفضةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى مةةي د  ةةا  الصةةمود النفسةةي )
 منخفضةي( لصالم مجموعة النفسي للصمود اليلية الد  ة -الصالبة  –بالنفب  ال قة -التفاؤ  

 .قلق المستقبل المهنى
 Yu-Li et al  ويحةث Sharma et al. (2014)بحةث وتتفةق هةذ  النتيجةة مة  اتةاا  

التةى أرهةر  أاة  تو ةد عالقةة سةالبة دالةة إحصةااية يةبط الصةمود النفسةي والقلةق. ويمكةط  (2010)
القالب مرتفعي قلق المستقبل المهنى يفقدوا القد ة علةى ضةب  ااتبةاههم  تفسبر ذلك مط  ال  أا

مي  مي  المواقةو المسةتقبل المهنيةة وعةدل الصةبر والم ةايرة  ويالتةالي هةم يتسةموا بضةعو الترمبةز 
والت تل مي التفيبر و رود الذهط وضةعو ال قةة بةالنفب والت ةاؤل ممةا يةيدي إلةى اثدا  الضةةيف 

و الصةةمود النفسةةي مةةي موا هةةة المواقةةو  ممةةا أا القةةالب مرتفعةةي قلةةق مةةي هةةذ  المواقةةو وضةةع
المستقبل المهنى يظهر لديهم االعراخ الجسمية والنفسية السةبئة المصةاحبة للقلةق والتةي لهةا الةدو  
اثربةةر مةةي حةةدو  الهفةةوا  واث قةةا  النفسةةية مةةي إد اث الموضةةوعا  أو تةةذمرها أو الصةةمود مةةي 
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القةةةالب مرتفعةةةي قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى ين ةةةغلوا بةةةأمو  ال عالقةةةة لهةةةا اثدا   باإلضةةةامة إلةةةى أا 
بالمهمة مي المستقبل  ويتسموا بالتقبيم السةلبي للةذا  واالسةتغرا  مةي اثميةا  السةلبية وعةدل القةد ة 
علةةى اسةةةتر اع المعلومةةا  المهمةةةة وضةةعو االسةةةتعداد الجبةةةد لال تبةةا   ويةةةيدى ذلةةك إلةةةى الت ةةةاؤل 

يبنما القالب منخفضةي دل الم ايرة عند حل الم كال  أثنا  أدا  المهمة. وضعو ال قة بالنفب وع
وتفةاؤال  ا قلق المستقبل المهنى يبذلوا قصا ى  هدهم مي المهمة المكلفبط يها ويكواةوا أر ةر ااتباه ة

 عند أدا  مهمة ما. وثقة بالنفب ولديهم قوة العزيمة والصالبة والم ايرة

 تها:ومناقش رابعةال يةنتائج الفرض
ا بااي  متوسااطي در ااات تو ااد فااروق دالااة إ صااائي    علةةى أاةة  " يةالفرضةة  نص هةةذتةة

طاال  كلياة التربياة  امعاة  لديمرتفعي ومنخفضي قل  المستق ل المهنى في أساليب التفكير 
تةم اسةتخدال ا تبةا ) ( للعبنةا  المسةتقلة لمعرمةة الفةرو  يةبط  يةالفرضة  . وال تبةا  هةذ"ي الزقا  

 ( التالي 21متغبر أسالب  التفيبر وماال النتاا  موضحة مما بالجدو   قم ) المجموعتبط مي
 (: نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات21جدول )

 مرتفعي ومنخفضي قلق املستقبل املهنى يف أساليب التفكري

 رياتـــــــــــاملتغ
قيمة )ت( وداللتها  (80املهنى )ن= قلق املستقبل مرتفعى (71)ن= قلق املستقبل املهنى منخفضي

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي االحنراف املعياري احلسابي املتوسط اإلحصائية

 األساليب
 التقليدية

 0.604 1.121 7.60 1.267 7.72 األسلوب التنفيذي
 1.142 1.076 4.59 0.993 4.39 األسلوب األقلى

 0.020 0.974 7.75 1.192 7.75 األسلوب الفوضوى
 0.503 1.023 4.88 1.081 4.79 األسلوب اخلارجي

 *2.295 1.534 6.55 1.558 5.97 األسلوب احمللى
 0.167 1.147 7.48 1.206 7.51 األسلوب احملافظ

األساليب 
غري 

 التقليدية

 1.591 1.232 4.66 1.031 4.37 األسلوب التشريعي
 0.525 1.413 7.45 1.212 7.56 األسلوب امللكى

 0.142 1.220 6.18 1.434 6.27 األسلوب اهلرمي
 0.702 1.490 7.41 1.441 7.58 األسلوب الداخلى

 0.402 1.265 6.91 1.138 6.93 األسلوب الكلي
 0.724 1.180 4.28 1.086 4.14 األسلوب التقدمي

 (0.05* دالة عند مستوي )
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ا يةةةبط متوسةةةقي د  ةةةا  دالةةةة إحصةةةااي  تو ةةةد مةةةرو  ال ( أاةةة  21) قةةةم ويتضةةةم مةةةط  ةةةدو  

 اثسةةةلوب -التنفبةةةذي  )اثسةةةلوبمرتفعةةةي ومنخفضةةةي قلةةةق المسةةةتقبل المهنةةةى مةةةي أسةةةالب  التفيبةةةر 

 -الت ةةريعي اثسةةلوب -المحةةام   اثسةةلوب -الخةةا  ي  اثسةةلوب -الفوضةةوى  اثسةةلوب -اثقلةةى 

التقةدمي(   اثسةلوب - ياليلة اثسةلوب -الةدا لى  اثسلوب -الهرمي  اثسلوب -المليى اثسلوب

ا يةةبط متوسةةقي د  ةةا  مرتفعةةي ومنخفضةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى تو ةةد مةةرو  دالةةة إحصةةااي  يبنمةةا 

 .قلق المستقبل المهنى مرتفعيلصالم مجموعة  المحلى( )اثسلوبمي أسالب  التفيبر 

 Teymoori يحةةثو  Zhang (2009)بحةةث مةة  اتةةاا   يةالفرضةة  تتفةةق اتيجةةة هةةذو 

توصلل إلى و ود عالقة مو بة يبط أسالب  التفيبةر )المحةام  والتنفبةذي( والقلةق التى  (2014)

وأا مرتفعةةي القلةةق يتمبةةزوا بأسةةالب  التفيبةةر )المحةةام  والتنفبةةذي(  ممةةا تو ةةد عالقةةة سةةالبة يةةبط 

المحلةةةةى والتقةةةةدمى( والقلةةةةق أي أا مرتفعةةةةي القلةةةةق يتمبةةةةزوا بأسةةةةالب  التفيبةةةةر )أسةةةةالب  التفيبةةةةر 

دمى(. وليةةط ال تو ةةد بحةةو  مبا ةةرة يةةبط قلةةق المسةةتقبل المهنةةى وأسةةالب  التفيبةةر. )المحلةةى والتقةة

ويمكةةط تفسةةبر ذلةةك مةةط  ةةال  أا القةةالب منخفضةةةي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى لةةديهم القةةد ة علةةةى 

ضب  ااتباههم مي  مي  المواقو المسةتقبل المهنيةة  ويالتةالي هةم أر ةر قةد ة علةى الترمبةز والبعةد 

ذهط مما ييدي إلى اثدا  الجبد مي هذ  المواقو واستخدال أسالب  التفيبر عط الت تل و رود ال

المختلفةةة  يبنمةةا القةةالب ذوي اثسةةلوب المحلةةي مةةي التفيبةةر يتعةةاملوا مةة  الموضةةوعا  بصةةو ة 

 زاية ويفيةروا بقريقةة مجةردة مة  التفاصةبل ممةا يترتة  علية  م ةرة الم ةارل الحياتيةة التةي تزيةد 

 مبز القالب مرتفعي قلق المستقبل المهنى باثسلوب المحلى.مط حدة القلق ولهذا ت
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توصةةلل اتةةاا  البحةةث إلةةى و ةةود ا ةةتالف لتةةأثبر مسةةتويي قلةةق المسةةتقبل المهنةةى علةةى 

  التوصيات التاليةالصمود النفسي وأسالب  التفيبر لدى طالب الجامعة  ومط ثم تقديم 

المجةةا  والفرصةةة أمةةال القةةالب السةةتخدال مختلةةو أسةةالب   تةةد ي  المعلمةةبط علةةى إتاحةةة -1

 التفيبر واثا قة التي تيدي إلى تقلبل قلق المستقبل المهنى لديهم.

تبصرة القاامبط على العملية التعليمية أا  تو د عالقة تبادلية يبط قلةق المسةتقبل المهنةى  -2

 ة.ومل مط الصمود النفسي وأسالب  التفيبر  و ودة الحياة الجامةي

إتاحة الفرص لل باب الجامعي وت جيعهم للتعببر عط ذواتهم والتقلبل مط قلةق المسةتقبل  -3

 مي سيا  أراديمي قاام على الحرية والتقبل.

ضةةرو ة تةةد ي  القةةالب مةةي مامةةة المراحةةل الد اسةةية يو ةة  عةةال والمرحلةةة الجامةيةةة يو ةة   -4

الحيةاة اال تماعيةة  اص على أسالب  التفيبر حبث إاها تيثر ب ةكل مببةر ومعةا  علةى 

 لدى القالب  مما قد يسهم مي اادما هم المهني فيما بعد.

 م ل  بعض الموضوعات البحثيةيمكط مي ضو  ما توصل إلي  البحث مط اتاا  اقتراح 

معاليةةة يراةةام  تةةد يبي قةةاام علةةى أسةةالب  التفيبةةر مةةي  فةة  قلةةق المسةةتقبل المهنةةى لةةدى  -1

 طالب الجامعة.

إ را  بحو  عاملية عط أثر التفاعل يةبط قلةق المسةتقبل والصةمود النفسةي علةى أسةالب   -2

 التفيبر لدى طالب الجامعة.

 امذ ة العالقا  السببية يبط أسالب  التفيبر لستبرابر  والصمود اثراديمي. -3

 قلق المستقبل المهنى وعالقت  بسما  ال خصية. -4
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 تعليم التفيبر )النظرية والتقببةق(.(.  2007) أيو  ادو"  صالم محمد على؛ اومل  محمد بكر"
 القاهرة  دا  المسبرة للن ر والتوزي .

الجمةيةةةةة المصةةةةرية  .اإليجةةةةايي(. الصةةةةمود مةةةةط منظةةةةو  علةةةةم الةةةةنفب 2010صةةةةفا  )اثعسةةةةر  
 . 16-11  77للد اسا  النفسية  

الصةةمود النفسةةى يتبةةايط بعةة  المتغبةةرا  لةةدى عبنةةة مةةط (. تبةةايط 2011محمةةد  ز  )  البحبةةرى 
 .535-480  (70)21ة المصرية للد اسا  النفسية  لالمج التعلم. ئىبقب اثيتال

(. قلةةق المسةةتقبل لةةدى طةةالب الد اسةةة اإلعداديةةة مةةي 2011عبةةد السةةجاد عبةةد السةةادة )البةةد اا  
 .365-331  56مجلة آداب البصرة بالعرا   البصرة. مرمز محامظة 

(. قلةةق المسةتقبل وعالقتةة  يتومبةد الةةذا  2013 مةا  م قةا  )محمةد؛ القاسةةم  اةايف يةةط   الحريةي
 .والتخصةةص والتحصةةبل الد اسةةي لةةدي طةةالب المةةدا   ال ااويةةة العامةةة بالمدينةةة المنةةو ة

 . 713-678 ( 152)2مجلة ملية التريية   امعة اثزهر  
 .ة السةةعبد ايةةةو حةةةالوة  القريةةق الةةةى المرواةةةة(. تر مةةة2010)الجمةيةةة االمريكيةةةة للقةة  النفسةةةي 

 .41-29  1سلسلة النفسية  ال
مكتبةة القةاهرة   .اصرة مةي علةم الةنفب المعرمةيةد اسةا  معة .(2004عبد المةنعم أحمةد )  الد دير

 .اليت  عالم
عالقت  رليةةةةة الترييةةةةة ولية   المسةةةةتقبل لةةةةدى  قل (.2007د )محم  ما ع   مصةةةةبلةالسةةةةبعاوى 

 .31-1  الموصل  العرا  التريية   امعةمجلة ملية  .الد اسيبالجنب والتخصص 
  القةةاهرة  دا  3  .علةةم الةةنفب اإلحصةةااى وةيةةا  العقةةل الب ةةرى (. 1979مةةياد البهةةى )السةةبد  

 الفير العريى.
(. أسةةةالب  التفيبةةةر مةةةط منظةةةو  اظريةةةة الحكومةةةة الذاتيةةةة 2007ال ةةةو يجى  أيةةةو المجةةةد إيةةةراهيم )
ط أسةةةلوب التةةةد يب المفضةةةل والتحصةةةبل الد اسةةةى واةةةوع الد اسةةةة العقليةةةة وعالقتهةةةا بكةةةل مةةة

  55مجلة ملية الترييةة بالزقةازيق   د اسا  تريوية وافسية والعمر لدى  ريجى الجامعة. 
97 - 170. 

تنميةةةة مهةةةا ا  (. 2015مومةةةق )ديةةةاب؛ ب ةةةا ة  الناصةةةر يوسةةةو؛ الجةةةراح  عبةةةد  العتةةةول  عةةةدااا
 عمَّاا  دا  المسبرة للن ر والتوزي . .ةالتفيبر  اماذ  اظرية وتقبيقا  عملي
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قلةةق المسةةتقبل وعالقتةة  بصةةو ة الجسةةم ومفهةةول الةةذا  (. 2009ومةةا  محمةةد احمبةةداا )القاضةةي  
 سةةالة ما سةةتبر )ةبةةر من ةةو ة(  مليةةة الترييةةة   .لةةدى حةةال  البتةةر بعةةد الحةةرب علةةى ةةةزة

 ملسقبط.  -  امعة االزهر  ةزة
(. قلةةق المسةةتقبل المهنةةى لةةدى طةةالب 2007حمةةد إيةةراهيم )معقلةةة؛ السفاسةةفة   ةةارر المحامبةةد  

 ( 3)8فسةةةية  لنمجلةةةة العلةةةول التريويةةةة وا .الجامعةةةا  اث دايةةةة وعالقتةةة  يةةةبع  المتغبةةةرا 
127-142. 

قلةق المسةتقبل وعالقتة  بالصةالبة النفسةية ودامة  اإلاجةاز (. 2011محمود محمد محمد )  النجا 
 . امعة طنقاالتريية  ملية (  ر من و ة سالة ما ستبر )ةب .لدى طالب الجامعة

(. أسالب  التفيبر وعالقتها بالقلق والعنةو 2013ب رى  صمويل تامر؛ عمر  منتصر صالح )
 – 487 ( 1)92مجلة ملية التريية   امعة أسبو   لدى طالب الجامعة  د اسة تنبيية  

539. 

.  سةةةةالة سةةةةتقبل المهنةةةةيأامةةةةا  التفيبةةةةر لةةةةدى طةةةةالب الجامعةةةةة وقلةةةةق الم(. 2013بكةةةةر  سةةةةا ة )
ما سةةتبر )ةبةةر من ةةو ة(  مليةةة العلةةول اإلاسةةااية واال تماعيةةة   امعةةة أيةةي بكةةر يلقايةةد  

 الجزاار.
(. الصةةةمود النفسةةةي وعالقتةةة  بأسةةةالب  موا هةةةة 2014إينةةةا  سةةةبد علةةةى عبةةةد الحمبةةةد )   ةةةوهر

ة  مجلةةة مليةة الترييةة .االحتيا ةةا  الخاصةة ذوي الضةغو  لةدى عبنةةة مةط أمهةةا  اثطفةا  
 .334-295  (97)1 امعة ينها  

قلةةةةق المسةةةةتقبل المهنةةةةى وعالقتةةةة  بكةةةةل مةةةةط سةةةةما  (. 2012عبةةةةد العزيةةةةز محمةةةةد )    حسةةةة 
 .ال خصةةية وماعليةةة الةةذا  االراديميةةة لةةدى عبنةةة مةةط طةةالب مليةةة الترييةةة بجامعةةة المنيةةا

  سالة ما ستبر )ةبر من و ة(  ملية التريية   امعة المنيا.
اإلحصةةةةةةا  المتقةةةةةةدل للعلةةةةةةول النفسةةةةةةية والتريويةةةةةةة (. 2008بةةةةةةد محمةةةةةةد )عةةةةةةز  عبةةةةةةد الحم  حسةةةةةةط

 ينها  دا  المصقفى للقباعة والن ر. .واال تماعية
(. البنا  العاملي للقد ا  العقلية مي عالقتها بأسالب  التفيبر 2004)  عاد  سعد يوسو  ضر

بر  ال الثيةةة لةةدى تالمبةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة بمدينةةة الزقةةازيق )ا تبةةا  صةةد  اظريةةة سةةترا
 ( 4)10د اسةةةةا  تريويةةةةة وا تماعيةةةةة  مليةةةةة الترييةةةةة بجامعةةةةة حلةةةةواا  للقةةةةد ا  العقليةةةةة(. 

279-366. 
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". القةاهرة  تعليم التفيبر " ؤية تقبيلية مي تنمية العقةو  المفيةرة(. 2003زيتوا  حسط حسبط ) 
 عالم اليت .

ومرا عةة محمةد دسةوقي  تر مة عةاد  سةعد يوسةو  ضةر   .أسالب  التفيبر(. 2004) سترابر 
 القاهرة  مكتبة النهضة المصرية.

 .المصريةا لو ثامكتبة   لقاهرةا .مليا  قلق المستقبل (.2005زين  محمود ) قبر  
لية ا الحيةةاة لةةدى  ضا علةةرعالقتها ياالمرواةةة النفسةةية و .(2012 ةةقو ة  يحبةةى عمةةر  ةةةباا )

)ةبةةةر من ةةةو ة(  مليةةةة الترييةةةة   سةةةالة ما سةةةتبر  .زةة  اظياية يمحام  الفلسةةة معاالجةةةا
 ملسقبط. - زهر  ةزة امعة اث

 اليتةةةةةاب )المفهةةةةةول  واثبعةةةةاد  والليةةةةةا (.حالةةةةةة التةةةةدمق (. 2013محمةةةةد السةةةةةعبد )  عبةةةةد الجةةةةةواد
 .29العدد والعريية  ل بكة العلول النفسية  اإلليترواي

 .  واثسةةةةئلة()رراسةةةةة التعليمةةةةا مليةةةةا  المرواةةةةة النفسةةةةية(. 2015) عبةةةةد الحمبةةةةد  موةيةةةةة حسةةةةط
 القاهرة  دا  الر اد.

  ةةاد الةةدينى مةةي  فةة  معاليةةة اإل(. 2007مصةةقفى عبةةد المحسةةط عبةةد التةةواب )  عبةةد المحسةةط
 سةةالة ما سةةتبر )ةبةةر  .قلةةق المسةةتقبل المهنةةى لةةدى طةةالب مليةةة الترييةةة بجامعةةة أسةةبو 

 من و ة(  ملية التريية   امعة أسبو .
. القةةاهرة  مكتبةةة الب  التفيبةةر والةةتعلم )د اسةةة مقا اةةة(أسةة(. 2000عجةا    بةةري المغةةازي يةةدير )

 اثاجلو المصرية.
(. ماعلية يراام  مي البرمجة اللغوية العصبية مي  ف  قلق 2011أاو  )البنا   ؛محمد  عسلية

مجلةة  امعةة  . امعة اثقصى المنتسببط للتنظيما  بمحامظةا  ةةزة طلبةالمستقبل لدى 
 - 1119 ( 5)25  النجةةةةةةاح الوطنيةةةةةةة امعةةةةةةة  اسةةةةةةااية العلةةةةةةول اإل - النجةةةةةةاح لألبحةةةةةةا 

1158. 
د اسةة ال قافيةة  قلةق المسةتقبل وعالقتة  يةبع  المتغبةرا   (.2004محمود محى الديط )  ع رى 

المةةيتمر  .عبةةر حضةةا ية مقا اةةة يةةبط طةةالب بعةة  مليةةا  الترييةةة بمصةةر وسةةلقنة عمةةاا
 .178-139  1السنوي الحادى ع ر لا  اد النفسي بجامعة عبط  مب  

يتقةدير الةذا  لةدى عبنةة مةط   وعالقتة اثرةاديمي(. الصةمود 2011أ رف محمد محمةد )عقية  
 .621-571  (4)21  د اسا  افسية المفتوح.طالب التعليم 



 د. نصر حممود، أمحد مسية/ م. د .أ، أ. م. د/ هامن أمحد
 

 52 

التحلبةةةل اإلحصةةةااى للبيااةةةا  النفسةةةية  (.2000اصةةةر محمةةةود )الرمةةةاعى؛ صةةةبري  أحمةةةد   ةنةةةيم
 ةبا  للقباعة والن ر.القاهرة  دا   .SPSSوالتريوية باستخدال 

(. قلق المستقبل المهنى وعالقت  بالدام  لااجاز اثرةاديمى 2013ه ال محمد إيراهيم )  مخيمر
 .550-497 ( 79)23النفسية  المجلة المصرية للد اسا   .لدى طالب الجامعة

مي نى ةةةط العةال  المعرمةى والعةال  النفسةي الةديمةةر مةةل ثأ(. 1996محمد عبد التواب )  معوخ
مليةة (  ةةو ةما ةةر )ةي سةالة دمتةو ا  . الجامعةة ةليةط  ة مةعياةق المستقبل لدى قلف ت في

 طنقا. امعة التريية  
(. الصةةةةمود النفسةةةةي لةةةةدى طةةةةالب الجامعةةةةة 2015)  ةةةةبري مسةةةعدحلةةةةيم   ؛مةةةةاتط مةةةةا و  موسةةةي  

يو سةةعبد  مجلةةة مليةةة الترييةةة  امعةةة وعالقتةة  بالحكمةةة اال تبا يةةة وماعليةةة الةةذا  لةةديهم. 
15  90 -134. 

للقةةةالب لمهاي المستقيل يتقةةةدير الةةةذا  وقلةةةق اعالقت  ول امعي ا التو يةةة (. 2015أو ةةةط )ااديةةةة  
 سةالة ما سةتبر  .مي ضةو  بعة  المتغبةرا  )د اسةة مبداايةة بجامعةة الحةا  لخضةر باتنةة(

 الجزاار. - باتنة –الحا  لخضر  واال تماعية   امعةملية العلول اإلاسااية من و ة  ةبر 
المر ةةةةة  مةةةةةى صةةةةةعويا  الةةةةةتعلم النماايةةةةةة واثراديميةةةةةة (. 2010يوسةةةةةو  سةةةةةليماا عبةةةةةد الواحةةةةةد )
 . القاهرة  مكتبة اثاجلو المصرية.واال تماعية واالافعالية
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