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 2021/  3/  19قبول النشر :    2021/ 3/  7استالم البحث : 

 :المستخلص

بقلق المستقبل  يهدف البحث إلى الكشف عن بعض أبعاد الملل األكاديمى التى تنبىء

لدى طالبات المرحلة الثانوية الفنية، التعرف على الفروق بين متوسطى درجات طالبات 

المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في 

ً لهذا الهدف أجرى على عينة قوامها  كل من قلق المستقبل والملل األكاديمى. وتحقيقا

(،ومدرسة طلعت حرب الفنية 1(طالبة بمدرسة طلعت حرب الفنية التجارية رقم )100)

(التابعتان إلدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية بجمهورية 2التجارية رقم )

(عاماً.وبعد تطبيق مقياس الملل األكاديمى 20 -17مصر العربية.أعمارهم الزمنية تمتد بين )

( التي BETAاعداد/الباحثة(،ومقياس قلق المستقبل )اعداد/الباحثة(،بينت النتائج أن قيمة )(

( ذات داللة إحصائية ؛ حيث 329.توضح العالقة بين قلق المستقبل والشعور بعدم اإلفادة )

يمكن استنتاج ذلك من قيمة )ت( والداللة المرتبطة بها .فى حين لم يتنبأ كل من بعد االفتقار 

الدافعية الذاتية ،وبعد فرض القيود بقلق المستقبل ؛حيث لم تصل )ت( إلى مستوى الداللة  إلى

اإلحصائية.كماأسفرت النتائج عن وجود فروق بين متوسطى درجات طالبات المرحلة 

الثانوية الفنية الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في بعد 

 ية الذاتية(،فى حين لم يتبين وجود فروق فى األبعاد األخرى.)االفتقار إلى الدافع
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Abstract: 

The research aims to reveal some of the dimensions of academic 

boredom that foreshadow the future anxiety of female technical high 

school students. Recognize the differences between the average grades 

of female technical secondary students enrolled in the first and higher 

grades in both future anxiety and academic boredom To that end, it 

conducted a sample of 100 female students at the Commercial 

Technical Talat Harb School No. 1 and No. 2 of the Western Al-

Zaqazeq Education Department. After applying the academic boredom 

measure  and the future anxiety measure, the results showed that The 

BETA value, which illustrates the relationship between the future 

anxiety and the feeling of non value is 329, is also statistically 

significant. While not all those who have yet predicted a lack of self-

defense, and the imposition of restrictions have predicted future 

anxiety. Results have also shown differences between the average 

grades of female technical high school students enrolled in the first 

and upper grades (lack of self-motivation), while differences in other 

dimensions have not been found.  

                                                          

 المقدمة:

بها مصر لتحقيق التنمية في قطاعات المجتمع  تعوافر تتطلب الجهود المختلفة التي تقوم         

االحتياجات المختلفة من العمال المهرة الفنيين ،والعذى يعتبعر التعلعيم الفنعي المصعدر األساسعي 

لتوفيرهما. وهذا يتطلب بالتالي التوس  في القبول الطالبي بالتعليم الفني ،إال أن ما يالحع  فعي 

توجيه أبنائهم إلى التعليم الفني ،وفى نفس الوقت وجعود مصر هو وجود إحجام من اآلباء نحو 

عععدم رغبععة لععدى األبنععاء لاللتحععاق بهععذا التعلععيم. وبهععذا أنععبح التالميععذ الععذين يلتحقععون بععالتعليم 

الثععانوا الفنععي هععم الععذين لععم يحصععلوا علععى درجععات مرتفعععة فععي المرحلععة اإلعداديععة ،أو الععذين 

 واالقتصاديةالتى تعيشها أسرهم. يلتحقون به تحت ضغط الظروف االجتماعية

ومما هو جدير بالذكر أن ظروف التغير االجتمعاعي التعي تمعر بهعا المجتمععات البشعرية        

قععد تسععتثير قلععق المسععتقبل لععدى أفرادهععا المتمثععل بععالتوجس والخععوف والتععوتر ممععا تخفيععه األيععام 

دافهم الحياتيععة بمععا ينسععجم المقبلععة، األمععر الععذى يععدعو األفععراد إلععى إعععادة النظععر بخططهععم وأهعع

وظروف التغير االجتماعي الذى يحدث في ظروف تتسم بعدم االسعتقرار واالضعطراب باعثعاً 

(. ويععرتبط القلععق ارتباطععاً 1999،70علععى زيععادة القلععق مععن المسععتقبل)محمود  ععمال حسععن،
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 معاكسععاً معع  سعععادة الفععرد وراحتععه، ويععيدى إلععى الكثيععر مععن االضععطرابات الجسععمية والنفسععية

واالجتماعية؛ لذا نجد أن دراسعة القلعق وعالقتعه بعالكثير معن المتغيعرات حظيعت باالهتمعام معن 

قبل الباحثين فى المجال النفسي و التربوا من أجل تحديد اثاره علعى هعذه المتغيعرات ،وكعذلك 

 (.646-2008،613تحديد األسباب التي تولده)راجي الصرايرة،

دراً لتحقيعق اآلمعال والطموحعات ،فععن بععض األفعراد قعد فبدالً من أن يكون المسعتقبل مصع     

ينظروا إلى المستقبل على إنه مصدراً للخعوف والتهديعد. ويظهعر قلعق المسعتقبل بشعكل واضعح 

لدى األفراد في العقد الثانى معن العمعر؛ حيعث تعرتبط تلعك المرحلعة العمريعة ببدايعة حيعاة الفعرد 

.ويختلعف (Kenioua& Abd El-kadder, 2018, 328-338 )المهنيعة، وتكعوين أسعرة

 &Alqaisy) األفععراد فععي درجععة  عععورهم بقلععق المسععتقبل وفقععاً لععنمط  خصععية كععل فععرد

Thawabieh, 2016, 122-130).   

ويعد الشعور بالملل األكعاديمى معن االنفععاالت المنتشعرة داخعل الحيعاة األكاديميعة ،األمعر       

ئهم الدراسى،وقد يدفعهم للتعبيعر بسعلوكيات غيعر الذى ييرق العديد من الطلبة ،وييثر على أدا

(.فقد تم إجراء دراسة على عينة من الطالب امتدت معن 2019،194مالئمة )ريم فهد الدويلة،

الصععف الخععامس إلععى الصععف التاسعع  للتعععرف علععى مسععتوى  عععور أفععراد العينععة بالملععل أثنععاء 

عدالت التسرب الدراسعي لعدى تواجدهم بالمدرسة وخارجها. وتونلت نتائج الدراسة إلى أن م

هععيالء الطععالب كانععت مرتبطععة إلععى حععد كبيععر بالفشععل فععي تنميععة المهععارات المناسععبة المتطلبععة 

 (Lehr & Todman,2009) .لخفض الملل المرتبط بالمهام والبيئة المحيطة

 مشكلة البحث:

كشفت أحدث دراسات المركز القعومي للبحعوث االجتماعيعة والجنائيعة حعول ق عايا   

( مدرسعة للتعلعيم الفنعي 17( طالبًعا وطالبعة فعي )2035تعليم في مصر، والتي أجريت على )ال

%( من الطالب ييكدون أنهم سيالقون حالة معن تعدنى التقعدير 42.8بالقاهرة الكبرى عن أن )

% (يكثعرون الغيعاب معن المدرسعة، بسعبب ر يعتهم أن التعلعيم 17.6المجتمعي بعد التخعرج و)

%( من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم للتعليم الفنعي 25.2ل م مون و )الفني ليس له مستقب

بمثابععة وسععيلة للهععروب مععن الثانويععة العامععة. كمععا كشععفت الدراسععة أي ععا عععن أن عععدد الطععالب 

ألف طالب( . وأوضعحت الدراسعة أن  430الملتحقين بالتعليم الفني بمصر يصل إلى )مليون و

تتمثععل فععي تحععول التعلعيم الفنععي معع  مععرور الوقععت إلععى بوتقععة  المشعكالت الحقيقيععة للتعلععيم الفنععي

يوض  فيها الفرد ليشعر من خاللهعا بتعدني وضععه االجتمعاعي ،وععدم جعدوى معا يمعر بعه معن 

خبرات تعليمية في النهوض به مهاريًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ومعن ثعم يبعدأ الشععور بانخفعاض 

إلنجععاز والحصععول علععى المكانععة االجتماعيععة تقععديره لذاتععه وإعاقتععه عععن تحقيععق حاجتععه إلععى ا

 (.  2014المرغوبة لدى الجمي )رانيا حفنى،

وقد تم عمل مقابلة م  بععض الطالبعات الملتحقعات بمدرسعة طلععت حعرب الثانويعة    

( بعحععدى الفصععول الدراسععية بععذات المدرسععة ؛حيععث تععم االلتقععاء 2الفنيععة التجاريععة للبنععات رقععم )
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بعض أسباب الملل األكاديمي ؛ بينت احدى الطالبات أنها تشععر  (طالبة للتعرف على30بعدد)

بالملل عندما تستوعب ما يقدمه لها المعلم من مادة علمية من الوهلة األولى وبعالرغم معن ذلعك 

فعن المعلعم يقعوم بتكعرار نفعس المعادة العلميعة عشعرات المعرات معن أجعل زمال هعا فعي الفصعل 

، فععي حععين ال تكععون هععي فععي حاجععة إلععى تكععرار ذات  الدراسععي ذات درجععة االسععتيعاب األدنععى

المعلومة. وأ ارت طالبة أخرى إلعى أنهعا تشععر بالملعل عنعدما ال تسعتطي  أن تسعتوعب المعادة 

العلمية التي يقدمها لها المعلم ،األمر الذى يقلل معن مشعاركتها الفعالعة أثنعاء الحصعة الدراسعية. 

لتجععارى ؛حيععث يقتصععر األمععر فععى أغلععب خانععة فععي بعععض مععدارس التعلععيم الثععانوى الفنععى ا

األحيان على تقعديم المعواد العلميعة فعى قوالعب جافعة خاليعة معن اإلبتكعار واإلبعداذ ،األمعر العذى 

يجعععل نمععو مواهععب هععيالء الطععالب وقععدراتهم بطيئععاً ومحععدوداً،وبالتالى يفقععدون رو  التحععدى 

 ,Krannich, Goetz, Lipnevichويصعابون بالكسعل العذهنى. وقعد ا عارت نتعائج دراسعة 

Bieg, Roos, Becker and Morger(2019)  إلعى أن المهعام متدنيعة التحعدى تعيدى إلعى

  عور الفرد بالملل األكاديمى.

ومععن ناحيععة أخععرى فعععن النظععرة الدونيععة التععى يوجههععا الععبعض إلععى طععالب التعلععيم  

أن كعل هعذا يجععل  الثانوى الفنى وما يحمله الطالب معن ميهعل علمعى متوسعط ودبلومو؛ال عك

الطععالب يشعععرون بعععدم الرضععا، ويصععبح إدراكهععم للمسععتقبل أكثععر قلقععاً وتشععا ماً .فعععذا القينععا 

ال وء على خريجى المدارس الثانوية الفنية والنظرة المجتمعية الدونية التعى يوجههعا العبعض 

ة الفنيعة إلى حاملى الميهالت المتوسطةودبلومو،فعن ذلك ينبأ بتعرض طالب المعدارس الثانويع

إلى الشعور بالقلق من المستقبل والشك فى أحوالهم المعيشية المستقبلية.وعالوة على ذلعك فععن 

فرنععة الحصععول علععى عمععل مناسععب يحظععى بالتقععدير المجتمعععى قععد اليحظععى بهععا خريجععى 

الميهالت العليا ممن التحقوا بالجامعات . فما بالنا إذا كان الفرد الذى ينتظر فرنة العمل هنعا 

خريجى التعليم الثانوى الفنعى بصعفة عامعة والتعلعيم الثعانوا الفنعي التجعارا بصعفة خانعة  هم

الذى يكاد يخلو من ورش العمعل والتعدريب المهنعى؛ األمرالعذى يقلعل معن فرنعة عمعل بععض 

المشعروعات الصععغيرة ،ويزيععد معن احتماليععة زيععادة نسععبة الملعل األكععاديمى لععدى الطالب.حيععث 

انيععة نجععاحهم ،وهععل سيحصععلون علععى درجععات تععيهلهم السععتكمال يتسععاءل الطععالب حععول إمك

 دراستهم فى السنوات الالحقة؟وماذا يفعل الطالب بعد التخرج وأمامه االالف من العاطلين؟

  هدف البحث : 

  الكشف عن بعض أبعاد الملل األكاديمي التي تنبئ بقلق المستقبل لدى طالبات المرحلة

 الثانوية الفنية.

 فروق بين متوسطى درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات التعرف على ال

 .  بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في قلق المستقبل

  التعرف على الفروق بين متوسطى درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات

 الملل األكاديمى .  بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في



 2021أبريل (    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

417 

 أهمية البحث :

 أوالً: األهمية النظرية:

  أهميععة عينععة البحععث والتععي تمثععل القاعععدة العري ععة فععي الهععرم السععكاني وهععم طالبععات المرحلععة

الثانوية الفنية، في مرحلة على درجة كبيرة من األهميعة وهعى مرحلعة المراهقعة والتعي تحتعاج 

 فبها الطالبات إلى الدعم واإلر اد.

  مما يزيد من أهمية هذا البحث هوحجم المشكلة والمتمثلة فعى انتشعار ظعاهرة الملعل األكعاديمى

بصورة واضحة فى العديد من الميسسات التعليمية ،ومعا يشعكله معن فاقعد تعليمعى واقتصعادى.  

%( 40إلعى أن) Daniels  , Tze,& Goetz (2015,255-261)فقدأ ارت نتائج  دراسة  

ما قبل التخرج أ اروا إلعى  ععورهم بالملعل األكعاديمى أثنعاء تواجعدهم  من الطالب فى مرحلة

-Tze, Klassen,& Daniels(2014,175دراسعة  فعى الحجعرة الدراسعية . وأ عارت نتعائج

 %( من طالب الجامعة يشعرون بالملل األكاديمى أثناء المحاضرات.60إلى أن )  (187

 بععرة ميلمععة تعيشععها الكثيععر مععن الطالبععات خطععورة مشععكلة الشعععور بقلععق المسععتقبل باعتبارهععا خ

،وإلقععاء ال ععوء علععى هععذه الظععاهرة يعععد خطععوة فععي سععبيل البحععث عععن حيععاة مسععتقرة لهععيالء 

 الطالبات من خالل تحسين معنى الحياة لديهن.

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

  مععن االسععتفادة مععن المقععاييس التععي تععم اعععدادها فععي حععاالت أخععرى مماثلععة؛ حيععث تععم اعععداد كععل

 )مقياس معنى الحياة/مقياس الملل األكاديمي/مقياس قلق المستقبل(.

 نعانعي السياسعات التربويعة  االستفادة من النتائج بوض  مجموعة من التونيات مما يسعاعد 

علععى فهععم كععل مععن الملععل األكععاديمي وقلععق المسععتقبل والمتغيععرات المرتبطععة بهععم لععدى طالبععات 

 تخاذ اإلجراءات المناسبة.التعليم الثانوا الفني التجارا ال

 مصطلحات البحث اإلجرائية:

 ( :Academic Boredom) األكاديمي الملل: أوالً 
حالة انفعالية سلبية يصاحبها ضععف  بأنه الباحثة تعرفه :التعريف اإلجرائي  للملل األكاديمي

االهتمععام بالمهععام التعليميععة ونعععوبة التركيععز فيهععا والرغبععة فععي االنصععراف عنهععا، والشعععور 

ببطيء مرور الوقت ف الً عن ععدم قعدرة الفعرد علعى اإلفعادة معن الوقعت وتوظيفعه بمعا يععود 

خارجيعة مرتبطعة  على الذات بالنف  ؛وذلعك بسعبب عوامعل داخليعة مرتبطعة بعالفرد ،أو عوامعل

بالبيئة المحيطة بالفرد. ويقاس إجرائياً بالدرجة التي تحصل عليها الطالبعة علعى مقيعاس الملعل 

األكاديمي لعدا طالبعات المرحلعة الثانويعة الفنيعة )اعداد/الباحثة(.ويت عمن: بععد الشععور بععدم 

                                                              اإلفادة ، وبعد االفتقار إلى الدافعية الذاتية، وبعد فرض القيود. 

 

 

 (:Future Anxietyثانياً: قلق المستقبل )
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حالععة مععن عععدم االرتيععا  والشعععور  بأنففه الباحثففة تعرفففه: المسففتقبل لقلففق اإلجرائففي التعريففف

 بال يق والخوف من مستقبل مجهول يتعلق بالفشل في الدراسعة مسعتقبالً، وععدم القعدرة علعى

تحقيق األهداف الدراسية المستقبلية ، ف الً عن ضعف إمكانيعة الحصعول علعى فرنعة عمعل 

مناسععبة تنععال التقععدير المجتمعععي. ويقععاس إجرائيععاً بالدرجععة التععي تحصععل عليهععا الطالبععة علععى 

 مقيعععاس قلعععق المسعععتقبل لعععدا طالبعععات المرحلعععة الثانويعععة الفنية)اععععداد/ الباحثعععة( ،ويت عععمن:

 لدراسي ، وبعد قلق المستقبل المهني. بعد قلق المستقبل ا

 أدبيات البحث: 

 (:Academic Boredomالمحور األول :الملل األكاديمى)

 المفهوم النفسى للملل الألكاديمى:

انفعال سلبى يحعدث عنعدما يفقعد الطعالب القعدرة  :Academic Boredom األكاديمى الملل

المهام األكاديمية والشعور باالضطرار ألداء مهعام تفعوق مسعتوى قعدراتهم أو  على التحكم فى

دون مسععتوى التحععدى المالئععم لهععم .وكععذلك يحععدث الملععل األكععاديمى لععدى الطععالب فععى حالععة 

 . وي عيف )(Tze, Klassen, & Daniels, 2014) عورهم بعدم جدوى المهام التعليمية

Tze, Daniels, and Klassen (2015ملععل األكععاديمى يشععير إلععى مسععتوى دافعيععة أن ال

والملعل األكعاديمى :هو ععور غيعر سعار مصعحوباً بدافعيعة منخف عة  منخفض لعدى الطعالب .

 ,Daniels،والشعور ببطىء معرور الوقعت ،والرغبعة فعى تعرو الموقعف العذى يسعبب الملعل)

Tze,& Goetz,2015,255-261ا (.والملل األكاديمى يشير إلى درجة منخف ة من الرضع

المععرتبط بمسععتوى تحععدى غيععر مالئععم أو المععرتبط بالتواجععد فععى وسععط تعليمععى غيععر ممت ،معع  

 (.Lehr & Todman,2009الشعور بتشتت االنتباة )

 الملل األكاديمى  كحالة و كسمة:

 :  (Academic Boredom As A State )أوالً:الملل األكاديمى كحالة

سعلبية ميقتعة يشععر بهعا الفعرد كعرد فععل لشععوره باالضعطرار للقيعام بشعىء  حالة إنفعالية      

اليريد القيام به ،أو رغبتعه فعى القيعام بشعىء اليعوفره لعه الموقعف التعليمعى الحعالى األمعر العذى 

يععيثر سععلباً علععى عمليععة التعلم.وهععو ملععل ميقععت يتجلععى فععى األنفعععاالت غيععر السععارة ،ونقعع  

 (Macklem,2015,23) .األستثارة

 ويرتبط الملل األكاديمى كحالة بالظهور فى مواقف معينة والتى يمكن توضيحها فيما يلى:

  اإلدراو السلبى لقيمة المهمة التى تقدم للفرد؛حيث ينظر إليها الفرد فى هذه الحاله بعنها القيمة

 لها.

 .الملل المرتبط بالمواقف التى ينقصها عامل التوجيه واإلر اد 

  واالضطرار أثناء تأدية المهام.الشعور بالتقيد 

 .تف يل القيام بمهمة أخرى بخالف المهمة الموجودة فى الموقف الحالى 

 .المهام التى تتسم بالتكرارية والنسق الممل 
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 .المهام الخالية من التشويق واإلمتاذ 

 .مستوى الصعوبة غير المالئم لقدرات الفرد 

 المهام التى ينقصها األهداف الواضحة (Jennifer , Walcutt, Fiorella, Carper, & 

Schatz , 2012). 

 ( ملل وقت الفراغKara,2017,24-36.) 

ومما هوجدير بالذكر أن الملل كحاله يشير إلى الملل المرتبط بالظهور فعى موقعف    

معين ،لذلك فعن هذا النوذ من الملل ترج  أسبابه إلى حالة الشعخ  الحاليعة ،وطبيععة النشعاط 

لفرد.تم إلقاء ال عوء علعى الملعل فعى المجعال التعليمعى فعى ضعوء كعل معن الملعل الذى يقوم به ا

كحالة والملل كسمة.وبينت النتائج أن الملل كحاله ارتبط بالمهام واألنشعطة التعى تقعدم للطعالب 

والتععى تتسععم بالتكراريععة وخلوهععا مععن اإلبععداذ والمعنى.كععذلك ارتععبط الملععل كحالععه بالمهععام التععى 

وكععذلك المهعام التععى تتسععم بمسعتوى غيععر كعاف مععن التحعدى.فى حععين ربععط تفعوق قععدرات الفعرد 

بعض الباحثين الملل بالتعب واإلرهاق النفسى.ومن ناحية أخرى فعن الملل كحالة ربما يحعدث 

( 170بسبب عوامعل ميقتعه تتعلعق بالطالعب.فعلى سعبيل المثعال:فى دراسعة تعم إجراءهعا علعى )

%( معععن أفعععراد العينعععة يععععانون معععن التععععب 17ين أن )طالبعععاً أمريكيعععاً بالمرحلعععة الجامعيعععة تبععع

%( من أفراد العينة بينوا أن اإلرهعاق 8واإلرهاق النفسى كمي رات لشعورهم بالملل.كما أن)

%( من أفراد العينة أنهم يلجئعون إلعى 15النفسى يحدث بسبب  عورهم بالملل.فى حين أ ار )

 (.Hawkins , Heffernan & Baker ،2013النوم للتخفيف من حدة  عورهم بالملل)

 :(Academic Boredom As A Trait)ثانياً:الملل األكاديمى كسمة 

إن الملل كسعمة يعرتبط بسعمات  خصعية الفعرد؛أى إنعه يعتبعر خانعية مميعزة لسعمات 

 خصععية الفععرد .كمععا أن وجععود الملععل كسععمة مععن سععمات  خصععية الفععرد ينبععأ بتعععرض الفععرد 

األكتئعاب معن خعالل  عيوذ الملعل كسعمة معن سعمات  خصعية لألكتئاب ؛أى أنعه يمكننعا التنبعي ب

(.حيععث تتميععز بعععض سععمات  خصععية األفععراد بدرجععة عاليععة Macklem,2015,23الفععرد )

 & Hawkins , Heffernan ،2013للتعععرض للشعععور بالملععل دون بععاقى األفععراد )

Baker.) 

 مكونات الملل األكاديمى:

 خمسة عناصر رئيسية كما يلى: يتضمن الملل األكاديمى

 يعكس االحساس السلبى غير المستقر المرتبط بالملل.( الجانب الوجدانى:1)

عععدم  يخععت  بالحالععة العقليععة التععى تتسععم بععالجمود؛والتى تتمثععل فععى( الجانففب المعرفففى:2)

 القدرة على اإلبداذ ،وعدم القدرة على توليد أفكار جديدة.

 ة الفرد فى ترو الموقف المسبب للملل.يعكس رغب( الجانب التحفيزى:3)

 يشير إلى مستوى استثارة منخفض.( الجانب الفسيولوجى:4)
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 يشعععير إلعععى هيئعععة إتخعععاذ وضععععاً للنعاس،ونعععوت مثعععبط الععععزم( الجانفففب التعبيفففرى:5)

(Tze,2011,2). 

 النماذج والنظريات المفسرة للملل األكاديمى: 

 إلى ثالثة نماذج تناولت الملل األكاديمى على النحو التالى:Macklem (2015 أشار) 

يشير إلى أن الملعل يحعدث نتيجعة إلجبعار الفعرد علعى أسعتثمار :( نموذج اإللزام)اإلضطرار(1)

طاقته الذهنية فى مهمة التلبى أحتياجاته مما يصيبه باإلنهاو النفسى.والفكرة هنا تتمثل فعى أن 

من جانب المعلم والتى فيها يقل تحكم الطالب فعى اختيعار المهعام الملل يرتبط بالمهام الموجهة 

 التى تشب  أحتياجاتهم من التعلم.مما يصيب الطالب المتفوقين بمستويات عالية من الملل.

إن الملل الشائ  فى المراحل العليا من التعليم يكعون البناء االجتماعى)اإلدارة المدرسية(: (2)

مدرسععية ،ومععدى قععدرة المعلععم علععى تقععديم معلومععات هادفععة إلععى مععرتبط إلععى حععد مععا بالسععلطة ال

 طالبه.

تشععير إلععى ارتبععاط الملععل بمععدى قععدرة الفععرد علععى تحمععل سععيطرة وتحكععم ( درجففة التحمففل:3)

 (.Macklem,2015 ،27األخرين)

 النظريات المفسره للملل األكاديمى على النحو التالى:ويمكننا إلقاء الضوء على بعض 

 :(The Control -Value Theory) التحكم –أوالً: نظرية القيمة 

يرى أنصارهذة النظرية أنه إذا كانت المهمة المطلوب ان ييديها الفرد تتسم 

بالروتين ففى هذة الحالة فعنها التمثل أى قيمة بالنسبة للفرد،حيث ينظر إليها الفرد فى هذة 

مهام التى تفوق قدرات الفرد تمثل نعوبة بالغة الحالة بعنها أقل من قدراته.وبالمثل فعن ال

-Schutz,& Pekrun,2007,13)للفرد،مما يجعل المهمة المطلوب القيام بها القيمة لها

 ). لذلك فعن الملل يحدث فى كل من المواقف متدنية التحدى أو المواقف عالية التحدى.(36

Fahlman,  Mercer, Gaskovski, Eastwood, & Eastwood, 2009,307-

340). 

ومما هوجدير بالذكر أن المهمة التى تعتبر ذات قيمة إيجابية للفرد وتتفق مع  قعدرات 

الفرد وإمكانياتعه ،ال  عك إنهعا تجععل الفعرد يشععر بالمتععة .وبالتعالى فعنهعا التعيدى إلعى إنعابة 

سعبة الفرد بالملل.ومن ناحية أخرى فععن معتقعدات الطعالب عمعا إذا كانعت المهعام ذات قيمعة بالن

لكل طالعب أم ال هعى العامعل األول المسعئول ععن  ععور كعل طالعب بالمتععة أو الملعل .ويمكعن 

تنمية معتقدات الطالب اإليجابية عن أهمية المهعام التعى تقعدم لهعم معن خعالل قيعام المعلعم بعربط 

 (.Simonton,& Gam,2017المادة العلمية التى يتم تقديمها بعهتمامات كل طالب)

 (:The Attentional Theory Of Boredomالنتباة)ثانياً: نظرية ا

 ,LePera, 2011ويععرى أنصععار هععذه النظريععة أن الملععل ينععتج عععن عجععز األنتبععاة)

(.حيث يعتبر عجعز األنتبعاة إحعدى المي عرات الدالعة علعى الملعل. هعذا ويت عمن 1931-7948

وبة التركيععز فععى الملععل عععدم القععدرة علععى توجيععة األنتبععاة إلععى المهععام فععى البيئععة المحيطة،ونععع
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المهمة التى ييديها الفرد،األمر الذى يتطلب ضرورة توفير بيئات ممتعة لهيالء األفراد،حيعث 

يرتبط الملل بشكل كبير بالبيئعة المحيطعة بعالفرد التعى تتسعم بخلوهعا معن اإلبعداذ وعجزهعا ععن 

-Bench ,& lend,2013,459(. ويشعععير)Fahlman,2009,24جعععذب إنتبعععاة الفعععرد)

ن درجععععة أنتبعععاة الفععععرد إلعععى المهمععععة التعععى ييديهععععا تقعععل أثنععععاء الملل.وأكعععد كععععل (إلعععى أ472

(أن الملل حالة يشععر بهعا الفعرد Eastwood, Frischen, Fenske,& Smilek,2012من)

 عند عجزه عن التركيز على األنشطة المرتبطة بالبيئة المحيطة.

ة إلعى المهمعة الحاليعة ومما هو جدير بالذكر أن الملل يرتبط بالفشل فعى توجيعة االنتبعا

التى يقوم بها الفرد.فالشرود الذهنى يرتبط بنشاط المنعاطق الموجعودة فعى العقعل المسعئوله ععن 

( كاسترجاذ الفرد لألحداث الماضعية أو التفكيعر DMNالتفكير الباطن للفرد التى يطلق عليها)

فعى أى مهمعة أو  فى المستقبل.حيث تصبح تلك المنطقة من العقل نشطة عندما الينخعرط الفعرد

(عندما ينخرط الفرد فعى DMNنشاط.بينما يقل نشاط تلك المنطقة من المخ التى يطلق عليها )

أداء مهمععععة مععععا بحيععععث يععععتم توجيععععة أنتبععععاة الفععععرد إلععععى المهمععععة التععععى يقععععوم بهععععا إلععععى حععععد 

.فالفرد يصاب بالشرود الذهنى عندما تكون هنعاو Danckert,& Merrifield,2016)كبير)

مععن المععخ ولكعن التكععون هنععاو مهمععة تشععب  أحتياجعات الفععرد ممععا يصععيب الفععرد  منعاطق نشععطة

 (.Danckert,2017بالشرود الذهنى الذى يعرف بأنه حاله من عدم التركيز)

 (:The Menton Theory Of Boredomثالثاً:نظرية الطاقة الذهنية)

نععدما إن الملععل فععى ضععوء نظريععة الطاقععة الذهنيععة هععو  عععور سععلبى يشعععر بععه الفععرد ع

يتطلب األمر أن ييدى بعض المهام ذات المستوى األقل من قدراته المعرفية أو عندما يتطلعب 

األمر تأدية مهمتان فى نفس الوقت كالهما يتطلب درجة عالية معن االنتبعاة األمعر العذى يعيدى 

 (.Davies , Fortney,2012إلى حدوث عجز فى طاقة الفرد الذهنية ويصيبه بالملل )

لمثال:يسععتطي  الفععرد أن يععيدى بعععض الرسععومات بطريقععة عبثيععة أثنععاء علععى سععبيل ا

اسععتماعة إلععى الموسععيقى بععدون أن يتطلععب األمععر المزيععد مععن المجهععود ؛حيععث يحتععاج الرسععم 

بطريقة عبثية إلى القليعل معن الطاقعة الذهنيعة.أما إذا كعان الفعرد يقعوم باالسعتماذ إلعى الموسعيقى 

الرياضية عالية التحدى،فهنا يصبح األمر  اقاً على الفعرد وأراد أن يقوم بتأدية بعض المسائل 

.ويعرتبط  عععور الفععرد بالملععل هنعا بقيععام الفععرد بتأديععة مهمتععان فعى نفععس الوقععت كالهمععا يتطلععب 

درجة عالية من االنتباة والتركيز،األمر الذى ييدى إلى حعدوث عجعز فعى طاقعة الفعرد الذهنيعة 

 (.  Ostler,2017وبالتالى يشعر الفرد بالملل)

أسففباا الملففل األكففاديمى وفقففاً لمففا توصففلت إليففه نتففائد بعففض البحففو  والدراسففات 

 السابقة:

( أن المصععدر الرئيسععى األول وراء 2008كشعفت نتععائج دراسععة يزيععد عيسععى السععورطى ) .1

تكعون  ملل الطالب هعو وسعائل التقعويم واإلمتحانعات التعي تعتمعد علعى الحفع  والتكرار،وتكعاد

وسيلة التقويم األولى والوحيدة. وجاء فى المرتبة الثانية مجعال )طعرق التعدريس( ؛حيعث تبعين 
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أن الطعععالب يشعععكون معععن طعععرق التعععدريس المسعععتخدمة التعععي وافقعععوا علعععى ونعععفها بالمملعععة 

والتقليديعععة، والكئيبعععة، والمثيعععرة لل عععجر، وغيعععر الفعالعععة، والتلقينيعععة، والقديمعععة، والرتيبعععة، 

الجافة، والخالية من اإلثارة. وأخيراً تبين أن مجعال )محتعوى المنعاهج الدراسعية( وال عيفة، و

هععو المصععدر الرئيسععي الثالععث لملععل الطالب؛حيععث أن المنععاهج الدراسععية تعععاني مععن مشععكالت 

منها غلبة التكرار والتعداخل، وخلعو محتواهعا معن اإلمتعاذ، واإلطالعة المملعة، وقلعة النشعاطات 

 تها لميول الطالب ورغباتهم.والتطبيق، وقلة مراعا

ععن أرتبعاط وجعود الملعل األكعاديمى بدرجعة وجعود  Bai (2010) أسعفرت نتعائج دراسعة  .2

 الصراذ األسرى فى بيئة  الطالب األسرية.

أن الملل األكعاديمى لعدى الطعالب كعان مرتبطعاً   Chapman (2013)بينت نتائج دراسة  .3

 باألنشطة التعليمية أو سمات  خصياتهم. بمعتقداتهم السلبيةعن المعلم أكثر من ارتباطه

 Sharp,  Hemmings,  Kay,  Murphy and  Elliott(2016)اسعتهدفت دراسعة .4

إجراء دراسة تحليلية للتعرف علعى العوامعل المسعاهمة فعى حعدوث الملعل األكعاديمى.ولتحقيق 

س الملعل األكعاديمى هذا الهدف تم إجراء عشعر مقعابالت لتجميع  البيانات،كمعا تعم تطبيعق مقيعا

( معن طعالب الفرقعة النهائيعة بالمرحلعة النهائيعة بعنجلترا.وأسعفرت 235على عينة قوامهعا)ن 

 أهم النتائج عن ارتباط الملل األكاديمى بطرق التدريس التقليدية،وأساليب التقييم.

ععن ارتبعاط Sharp, Hemmings, Kay and Atkin(2017)أسعفرت نتعائج دراسعة  .5

بأوقععات تلقععى المحاضععرات ،أثنععاء األسععتذكار،أتمام المهععام المرتبطععة بعمليععة  الملععل األكععاديمى

التقييم،كما أرتبط الملل األكاديمى بالطالب متدنى اإلنجاز األكاديمى؛حيث ععدم قعدرتهم علعى 

 إدارة الوقت واستخدام طرق االستذكار الفعالة.

ععن ارتبعاط Sharp,  Hemmings,  Kay and  Sharp(2017)وكشفت نتائج دراسة  .6

 ت ،وطرق إتمام الواجبات المدرسية.الملل األكاديمى بالطرق التقليدية إللقاء المحاضرا

 Krannich, Goetz, Lipnevich, Bieg, Roos, Beckerأ عارت نتعائج دراسعة  .7

and Morger(2019)  إلى أن كل من المهام عاليعة التحعدى والمهعام متدنيعة التحعدى ييديعان

تعليميعة إلى  عور الفرد بالملل األكاديمى.أى أن الفرد يشعر بالملل األكعاديمى فعى المواقعف ال

 عالية التحدى وكذلك المواقف التعليمية متدنية التحدى.

 :(Future Anxiety)المحور الثانى :قلق المستقبل

 المعنى اللغوى للقلق:

 تعريف قلق المستقبل:  

 هو الخوف والقلق من تغيرات غير مرغوبة متوقع  حعدوثها فعى المسعتقبل كاألنعابة

باألمراض أو الحوادث أو فقدان أحد أفراد األسرة ،وربما يت من قلعق المسعتقبل خعوف الفعرد 

(. وععالوة علعى Hammad,2016  (2222 -1735 ,من الفشل فى تحقيق أهدافه وطموحاته

ذلعك فععن قلعق المسععتقبل هعو حالعة إنفعاليعة غيععر سعارة تنتعاب الفعرد أثنععاء التفكيعر فعى المسععتقبل 

http://www.tandfonline.com/author/Hemmings%2C+Brian
http://www.tandfonline.com/author/Kay%2C+Russell
http://www.tandfonline.com/author/Murphy%2C+Barbara
http://www.tandfonline.com/author/Elliott%2C+Sam
http://www.tandfonline.com/author/Hemmings%2C+Brian
http://www.tandfonline.com/author/Kay%2C+Russell
http://www.tandfonline.com/author/Sharp%2C+Jane+C
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ديداً لمستقبله ،ولما سوف يكون عليعه المسعتقبل ،والشععور بشعىء معن التشعا م يتوق  خاللها ته

وعدم الرضا ،وعدم االطمئنان والشك فى المستقبل،والخوف معن العجعز وععدم تحقيعق االمعال 

المستقبلية،والخوف من المشكالت االجتماعيعة واالقتصعادية المتوقععة فعى المستقبل،مصعحوبه 

ر غيعر الصعحيح،والتوتر وال يق،والشععور بعبعض األمعراض بشىء من عدم التركيز،والتفكي

(.كما أن قلق المستقبل 2013،165الجسمية مثل الصداذ وال عف العام)أمانى محمد النجار،

هعععو نعععوذ معععن القلعععق العععذى يعععرتبط بعععالتوق  السعععلبى تجعععاة المسعععتقبل ومعععا يحملعععه معععن مواقعععف 

توتر والخعوف النعاجم ععن (.ويعرف أي عاً بأنعه:ال2013،510وأحداث)عمرو رم ان أحمد،

(. 2009،44ترقععععب خطععععر مجهععععول يمكععععن حدوثععععه فععععى المسععععتقبل)على علععععيج الجميلععععى،

( بعنععه النظععرة التشععا مية لألحععداث المسععتقبلية. وتعرفععه Zaleski،174،1996-165ويعرفععه)

لباحثة الحالية بأنه حالة من عدم االرتيا  والتوتر الناتج عن التوقععات السعلبية تجعاة المسعتقبل ا

 الدراسى و المهنى واألسرى.

 مظاهرالشعور بقلق المستقبل:

: تتجلعععععععععى فعععععععععى مشعععععععععاعر العععععععععنق  والدونيعععععععععة، أوالً:المظفففففففففاهر المعرفيفففففففففة

د يقعع  ،والمعتقععدات الخاطئععة الشعععوربالحرمان،الالأمل فععى المسععتقبل، واالنتظععار السععلبى لمععا قعع

كاالعتقاد بأن األ ياء الجديدة فعى الحيعاة اليمكعن الحصعول عليهعا وأن األ عياء السعيئة اليمكعن 

تجنبهععا مععن خععالل الجهععود التععى يبععذلها الشععخ ،و الشعععور باإلحباط،والالمسععئولية ، ونقعع  

لمسعتقبل اليتوقع  الرضا عن الذات ،وضعف الثقة بالنفس ، والتشا م ؛وذلعك ألن الخعائف معن ا

إال الشر ،ويهيأ لعه أن األخطعار محدقعة بعه ،وبالتعالى يعنخفض مسعتوى أداء الفعرد فيفقعد القعدرة 

على حل المشكالت بصورة منطقية ،مما يعيدى إلعى ضععف فاعليعة العذات التعى تعرتبط بشعكل 

كبيربعععالنق  وععععدم التركيعععز واإلحسعععاس بال ععععف)نجا  ععععواد السعععميرى،وعايدة  ععععبان 

؛  ياسعععععععمينا محمعععععععد 2016،438؛ هعععععععذال بعععععععن عبعععععععد   العتيبعععععععى،2013،64نعععععععالح،

 (.2018،201يونس،

كتجنعب المواقعف المثيعرة للقلق،وععدم القعدرة علعى السعيطرة ثانياً:المظاهر السلوكية:

علععى السععلوكيات التععى تظهععر علععى  ععكل انفعععاالت واضععطرابات فععى السععلوو)أحمد الشععريفين 

(.باإلضعععافة إلعععى االنسعععحاب معععن 2014،477،ومنعععار بنعععى مصعععطفى ،ورامعععى طشعععطوش، 

األنشععطة البناءة،وإتخععاذ إجععراءات وقائيععة مععن أجععل الحفععاظ علععى الوضعع  الععراهن بععدالً مععن 

المخععاطرة مععن أجععل زيععادة الفععرق فععى المستقبل،واسععتخدام أليععات دفاعيععة ذاتيععة مثععل األزاحععة 

جتماعيععة لتععأمين والكبععت مععن أجععل التقليععل مععن  ععأن الحععاالت السلبية،واسععتغالل العالقععات األ

 (.2016،438مستقبل الفرد الخاق. )هذال بن عبد   العتيبى،

:يمكن مالحظعة ذلعك معن خعالل معا يظهعر علعى الشعخ  معن ثالثاً:المظاهر الجسدية

ردود أفعال فسيولوجية مثل ضيق التنفس،ارتفاذ ضغط الدم،اإلغماء،برودة األطعراف، زيعادة 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191886996000700#!
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الوجة) جويدة باحمد،و مبدوعة زوليخعة طوطعاوا ضربات القلب،واالرتجاف ،وتغير مالمح 

،2018 ،397.) 

:أسباا قلق المستقبل   

: ذاتية عواملأوالً:      

إن قلق المستقبل يرج  إلى ر ية الواق  بطريقة سعلبية،انطالقاً معن المشعكالت التعى   

تقعديراً  يمر بها الفرد فى الوقت الحاضعر. باإلضعافة إلعى ونظعرة الفعرد السعلبية لذاته،وتقعديرها

سعععلبياً ،وتبنعععى أفكعععار غيعععر عقالنيعععة تجعععاة نفسعععه والظعععروف المحيطعععة بعععه)ميالد عبعععد القعععادر 

(. باإلضعععافة إلعععى خبعععرات الماضعععى الميلمعععة وضعععغوط الحيعععاة العصعععرية 2017،297فتنعععة،

وطمو  األنسان وسعيه المستمر نحو تحقيعق ذاتعه وإيجعاد معنعى لوجعوده،واإلدراو الخعاطىء 

المسععتقبل ،وعععدم القععدرة علععى التكيععف معع  المشععاكل التععى يعععانى منهععا  لألحععداث المحتملععة فععى

الفرد،والشعععور بعععدم األمان،والجهععل بمعرفععة معنععى الحيععاة بالشععكل الععذى يععيدى إلععى السعععادة 

والتفا ل،وأنمعاط التفكيعر الخعاطىء ،والتشعوهات المعرفيعة .وبالتعالى سعوء التفسعير معن جانععب 

اإلحساس باألعراض السلبية،إلى جانب عدم امعتالو الخبعرة الفرد األمر الذى ييدى إلى زيادة 

 (.2014،247الكافية التى تمكن الفرد من إدارة أزماته بشكل مرن)ناهد  ريف سعود،

وعععالوة علععى ذلععك العععزو الععداخلى للفشععل؛فاألفراد ذوى ال ععبط الخععارجى يكونععون  

داخلياً،والشععك فععى قععدرة غيععر قلقععين علععى مسععتقبلهم بالمقارنععة بععاألفراد الععذين يكععون عععزوهم 

المحيطين بالفرد ،والقائمين على رعايتعه فعى ععدم قعدرتهم علعى حعل مشعاكله، الميعل والنعزوذ 

إلععى رد فعععل القلععق ،باعتبععاره مععن خصععائ   خصععية الفععرد، وكععذلك الخبععرات الشخصععية 

تعى المتراكمة ،واالتجاهات التى يتبناها الفرد، ععدم قعدرة الفعرد علعى التكيعف مع  المشعكالت ال

ناديعة األمعين الزبيعر،و يعانى منها ،والفشل فى فصل أمانيه عن التوقععات المبنيعة علعى الواق )

 (.  2017،118مكي بابكر ديوا ،

 ثانياً:عوامل أسرية :

 ,Al-Matarneh& Altrawneh, 2014التفكك األسرى،وفقدان األمعن النفسعى)  

(.والشعور بعدم االنتمعاء واالسعتقرار داخعل األسعرة أو المدرسعة أوالمجتمع  بصعفة 180-188

(. بينععت نتععائج دراسععة عائشععة بنععت فهععد ابععن 2018،241عامععة )سعععيد بععن أحمععد ،ل  ععويل ،

( أنه يمكن التنبي بقلعق لمسعتقبل فعى ضعوء غيعاب المسعاندة االجتماعيعة معن جانعب 2015يحيا)

 األسرة.

 ثالثاً:عوامل مجتمعية:

تأثيرالبيئة اإلجتماعية على الفرد و ضغوط الحياة أحد أهم العوامل المسببة لقلعق  يعد 

المستقبل،وبخانة فى هذا العصر الذى يمر بتحوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية أدت إلعى 

تغيععر فععى أسععاليب حيععاة األفععراد وقععيمهم وأنمععاط تفكيععرهم ؛ فععالفرد الععذى يعععي  فععى بيئععة مليئععة 

 (.2017،297 ك أنه سينظر إلى المستقبل بعين التشا م )ميالد عبد القادر فتنة،بال غوط ال
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وعالوة على ذلك ارتفاذ األسعار،وتدنى مستوى العدخل، والبطالعة وارتفعاذ تكعاليف  

 ,Al-Matarneh& Altrawneh المعيشة،وضعف إمكانية الحصول على فرنة عمل)

خصصععات المهنيعة التععى يحملهععا األفععراد (. حيععث أن الخبعرات العلميععة والت180-188 ,2014

(هععذا إلععى جانععب 2018،241التتفععق معع  أنععواذ العمععل الموجععودة )سعععيد بععن أحمععد ،ل  ععويل ،

 (.2017،118نادية األمين الزبير،و مكي بابكر ديوا ،تدنى مستوى القيم األخالقية)

 النظريات المفسره لقلق المستقبل:

 :Future Time Perspective Theory المنظور الزمنى للمستقبل

يعد قلق المستقبل العنصر األساسى فى مفهوم المنظور الزمنى المستقبلى 

السلبى،وهذا يساوى أي اً اإلتجاة السلبى نحو المستقبل ؛الذى يت ح فى الخوف من المستقبل 

 ،والمشاعر السلبية كالشعور بالعجز.والمنظور المستقبلى للزمن هو إتجاة ثابت نسبياً للتركيز

على المستقبل ،والتخطيط له،ووض  األهداف،والتركيز على النواحى السلبية واإليجابية فى 

ً ،بعكس قلق المستقبل الذى يركز على الجوانب السلبية فقط)سعيد بن أحمد ،ل  المستقبل معا

 (.2018،238 ويل ،

ويعتبر التوجة نحو المستقبل سمة أساسية مميزة لشخصية الفرد. فاألفراد ذوى 

تطل  اإليجابى للمستقبل ؛هم أفراد يمتازون بمستوى عال من الدافعية ،ولديهم رغبة فى أن ال

يحققوا المزيد من النجا  . فوض  أهداف مستقبلية ال ك أنها تزيد من دافعية الفرد فى الوقت 

الحاضر.وييثر محتوى الهدف على مستوى دافعية الفرد ؛فكلما ازدادت درجة أهمية الهدف 

النسبة للفرد ،كلما أزدادت رغبة الفرد فى الونول إليه ،وكلما إزداد مستوى وقيمته ب

 دافعيته.

ويت ح التوجة الزمنى المستقبلى فى قيام الفرد بوض  مجموعة من األهداف فى 

الوقت الحالى ألجل تحقيقها على مدار المستقبل القريب أو المستقبل البعيد.فاأل خاق الذين 

 ً وخطط مستقبلية بعيدة المدى ،هم أ خاق ذوى مستوى مرتف  من  ي عون ألنفسهم أهدافا

التوجة االيجابى نحو المستقبل بالمقارنة باألفراد الذين يكتفون بوض  أهداف قصيرة 

المدى.ويرتبط تطل  األفراد اإليجابى نحو المستقبل بزيادة مستوى األداء ،وزيادة مستوى 

يفيد فى التنبي بمستقبل الفرد من خالل مالحظة  الدافعية ،وتحسين عملية التعلم،األمر الذى

سلوكه فى الوقت الحاضر.فكلما نظر الفرد إلى المهمة التى تقدم له فى الوقت الحاضر على 

 ,Simons)  إنها ذات قيمة ،كلما كانت تلك المهام ذات دور فعال فى تحقيق أهدافه المستقبليه

Vansteenkiste, Lens, &Lacante, 2004, 121-139; Kooij, Rudolph, 

Kanfer, & Betts , 2018, 1-27; Lens, Palxao , Herrera,& 

Grobler,2012,321–333;Beal,2011).        

 نظرية األمال والمخاوف 

 :       Hopes And Fears Theoryالمستقبلية
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إن وجود تصور ذهنى واضح يحمله الفرد تجاه المستقبل ال ك أنه يزيد من مسعتوى 

 & ,Kaboliه فى الوقت الحاضر،ويزيد من قدرة الفرد علعى التخطعيط وإتخعاذ القعرار)دافعيت

Tapio , 2018, 32-43 فاألمعل يعبعر ععن تفعا ل الفعرد تجعاة األحعداث المسعتقبلية السعارة . )

التععى تحقععق لععه المزيععد مععن الرضععا ،فععى حععين يشععير الخععوف إلععى تشععا م الفععرد تجععاة األحععداث 

 .(Dong He, & Yu Zhou, 2012,1-52)السلبية

إلعى 10( من الطالب الذين تتراو  أعمارهم ما بعين )400فقد تم إجراء بحث  مل )

( عامعععاً ،بععععنجلترا ،وذلعععك للكشعععف ععععن توجهعععاتهم المسعععتقبلية ،وكعععان معععن ضعععمن األمعععال 18

الشخصععية المسععتقبليةالتى أ ععار إليهععا الطععالب :إمكانيععة الحصععول علععى فرنععة عمععل.فى حععين 

ب المسعععتقبلية فى:الخعععوف معععن الفقر،الخعععوف معععن نشعععوب الحعععروب تمثلعععت مخعععاوف الطعععال

العالمية.ما يقرب من نصف أفراد العينة أ اروا إلى خوفهم أال يكونوا جديرين بالثقة فى جععل 

 (.Hicks , 1994, 63-70مجتمعهم أف ل فى المستقبل)

 (:The Theory Of Possible Selves) نظرية الذات المستقبلية المحتملة

تشير إلى الذات المثالية التى يرغب الفرد أن يكون عليها فى المسعتقبل،وكذلك العذات التعى      

يخشععى أن يكععون عليهععا الفععرد فععى المسععتقبل.وقد تت ععمن الععذات المسععتقبلية التععى يسعععى إليهععا 

الفرد:الذات الناجحة،الذات المبدعة.فى حين قد تت من الذات المستقبلية التى يسعى الفعرد إلعى 

جنععب أن يكععون عليها:الععذات المكتئبة،الععذات المغتربة،الععذات المدمنععة للمععواد المخدرة،الععذات ت

 (.Shepard, & Quressette, 2010العاطلة عن العمل)

والععذات المحتملععة هععى التوجععة المسععتقبلى لمكونععات مفهععوم الععذات.ويتم تصععور الفععرد 

فععععرد وإمكانياتععععه ،وسععععماته لذاتععععه المسععععتقبلية المحتملععععة باألخععععذ فععععى األعتبععععار مهععععارات ال

الشخصية.وفى ضوء إمكانيات الفرد وسماته الشخصية ،فععن الفعرد ي ع  لذاتعه مجموععة معن 

 ,Oysermanالمهارات المتطلبة التى فى ضوئها يتم تصور الفرد لذاته المسعتقبلية المحتملعة)

Terry,&Bybee, 2002.) 

ت . ومن ناحية أخعرى فععن وفى مرحلة المراهقة يعد المستقبل مكون هام لمفهوم الذا

النجعا  األكعاديمى يععد عنصعر رئيسعى لتوجهعات العذات المستقبلية.وتت عمن العذات المسععتقبلية 

كل من الصورة اإليجابية والسلبية للذات التى يتوق  الفرد أن يكون عليها فى المسعتقبل.كما أن 

ل ربمعا يعرضعه إلعى فشل الفرد فى الونول إلى الذات التى يطمح أن يكون عليها فعى المسعتقب

الشععععععور باالكتئعععععاب .خانعععععة عنعععععدما يشععععععر الشعععععخ  بعععععالعجز فعععععى تحقيعععععق أهدافعععععه 

 (.Oyserman, Bybee, & Terry, 2006الشخصية)

( معرفععة تععأثير الععذات المسععتقبلية المحتملععة Larroa, 2013وقععد اسععتهدفت دراسععة )

فعععرد لمفهعععوم ذات علععى االداء األكعععاديمى للطعععالب .وأ عععارت نتعععائج الدراسععة إلعععى أن تبنعععى ال

متععوازن يسععاعد فععى تحسععين مسععتوى اإلنجععاز األكاديمى؛كععأن يطمععح الفععرد إلععى التخععرج مععن 

 المرحلة الثانوية وهو فى ذلك الوقت يسعى إلى تجنب التسرب من المدرسة.
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إن نظرية الذات المستقبلية المحتملة تمدنا بكعل معن ر يعة الفعرد اإليجابيعة المسعتقبلية ععن ذاتعه 

 .شل فى تحقيق األهداف فى المستقبلف الفرد المرتبطة بالخوف من الف،وكذلك مخاو

 لذلك فإن تبنى الفرد لمفهوم ذات إيجابى يساعد فى:

 .إمكانية التنبوء بمستقبل أف ل 

 .زيادة مستوى دافعية الفرد 

 .زيادة المشاعر اإليجابية 

 .وض  أهداف مستقبلية،والتخطيط للمستقبل 

 النظرة التفا لية تجاة (المستقبلLee , & Oyserman, 2017.) 

 .النجا  األكاديمى 

 .زيادة مستوى إنتماء الطالب إلى البيئة المدرسية 

 (تحسين مستوى العملية التعليميةOyserman, Terry,&Bybee, 2002.) 

ويمكععن اعتبععار نظريععة الععذات المحتملععة كمعبععر معرفععى لونععل الحاضععر بالمسععتقبل           

ال األفععراد ممععا هععم عليععه فععى الوقععت الحاضععر إلععى مععا سععيكونوا عليععه فععى ،وبيععان كيفيععة انتقعع

المستقبل.وتوضععح النظريععة توقعععات الفععرد عمععا سععيكون عليععه فععى المسععتقبل،كما تشععير إلععى 

مجموعععة مععن العوامععل التععى لهععا تععأثير كبيععر فععى تشععكيل هويععة الفععرد ؛والتععى تت ععمن عوامععل 

الفرد وتحكمه.فتبنى الفعرد لر يعة مسعتقبلية  خاضعة لسيطرة الفرد ،وعوامل خارجة عن إرادة

إيجابيعععة يعععتم معععن خعععالل القعععدرة علعععى إتخعععاذ القعععرارات الصعععائبة،العزيمة اإلنعععرار ،العمعععل 

 (Harrison, 2018)الجاد

 النظرية المعرفية:

تعزى قلق المستقبل إلى األفكار غيعر العقالنيعة التعى اختزنهعا الفعرد فعى ذاكرتعه تجعاة 

(.حيععععث أن اإلدراو الخععععاطىء 2013،166أمانى محمععععد النجععععار،األحععععداث التععععى واجهتععععه)

لألحداث ،واألفكار الالعقالنية ،والنظرة السوداوية تدف  الفعرد إلعى القلعق معن المسعتقبل )نبيلعة 

(.وفسععرت هععذة النظريععة قلععق المسععتقبل باعتبععار أن الفععرد 2018،88بريععك ،سععالف مشععرى ،

مبالغة فى تقدير خطورة المواقف م  التقليعل معن يسبق المواقف بأنماط من التفكير السلبى ،وال

قدرة الفرد على التعامل م  تلك المواقف . ويعرى أنصعار تلعك النظريعة أن العمليعات المعرفيعة 

المختلفة هى بمثابة محصلة أساسية لتجربة الفرد والنظرة المحيطة به ،فالفرد يكتسعب التفكيعر 

(.و قلعق المسعتقبل 2018،362ة سعالمي،الم طرب من خالل فشله فى تجربة معينة )مسعود

وفقاً للنظرية المعرفية ينجم عن خبرات ماضية غير سارة ، م  تشويه إدراكى معرفى للواقع  

وللععذات مععن خععالل استح ععار الععذكريات والخبععرات الماضععية غيععر السععارة  )أحمععد عيسععى 

 ) Santoso and Rizkiana(. وأ ار 2018،441اللوغاني ،ودالل عبد الهادى الردعان ،

إلعععى أن امعععتالو الفعععرد لمهعععارات التفكيعععر اإليجعععابى يعععيدى إلعععى ضعععبط مسعععتوى قلعععق  (2019

 المستقبل.
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 نظرية التنافر المعرفى فى تفسير قلق المستقبل:

إن الفكرة التى تنطلق منها نظرية التنافر المعرفعى هعى أن هنعاو تعارضعاً أو تناق عاً 

يحملها الفرد وبين السلوو العذى يصعدر عنعه . وععادة معا يعيدى التععارض  بين المعتقدات التى

أو التنععاقض إلععى إحععداث حالععة مععن التععوتر وعععدم االرتيععا  .ونسععتطي  القععول اسععتناداً إلععى فكععرة 

النظرية أن قلق المستقبل يستثار بفععل التنعاقض الحانعل فعى معدركات الفعرد أو فعى الجوانعب 

د الععذى يتمتعع  بمععيهالت معينععة ،سي عع  لنفسععه مكانععة تنسععجم المعرفيععة لديه.وبععذلك فعععن الفععر

وطبيعععة ميهالتععه هذه.وبمقت ععى ذلععك يتوقعع  الفععرد الحانععل علععى  ععهادة معينععة أن ينععال مععن 

المجتمعع  االحتععرام والتقععدير والجععاه والمكانععة الالئقععة واألجععر المناسععب وفقععاً لالعتبععارات التععى 

ى قد يكون مخالفاً لتوقعاته،إذ أن هنعاو الكثيعر معن تيهله إياها  هادته.غير أن الواق  االجتماع

الععععاطلين عععععن العمععععل يحملععععون ميهالتععععه نفسععععها ،وينععععالون عععععدم االحتععععرام والتقععععدير مععععن 

المجتم .األمر الذى يعنى أن معتقداته التى يحملها عن الواق  ستكون متناق عة،مما يقعوده إلعى 

 (.1999،77 مال حسن،االحساس باإلحباط ،وبالتالى إلى زيادة توتره)محمود 

 النظرية األنسانية:

أمعا أنعحاب اإلتجععاة اإلنسعانى فينظعرون إلععى القلعق معن زاويععة تختلعف جوهريعاً عععن 

غيرها من النظريات .فمن أهم العوامل المرتبطعة بعالقلق عنعد أنعحاب المعذهب األنسعانى هعو 

م يتونعل إلعى سعى الفرد المتوانل إلى إيجعاد مغعزى لحياتعه أو هعدف محعدد لوجعوده ،وإذا لع

ذلك فعنعه فعى النتيجعة النهائيعة يكعون عرضعه للقلعق .ويطعر  أنعحاب اإلتجعاة اإلنسعانى كعذلك 

تصوراً يت من الخوف من المستقبل يتمثل فيما يحمله معن أحعداث قعد تهعدد وجعود األنسعان أو 

تهدد أنسعانيته،فالقلق ينشعأمما يتوقع  اإلنسعان حدوثعه،وليس نا عئاًعن ماضعيه)فى:  عاكر عقلعة 

 (.2007،132المحاميد،ومحمد إبراهيم السفاسفة،

 المنظور البيئى:

يرى أن البيئعة عنعدما تكعون مليئعة بعوامعل المشعقة والتهديعد والحرمعان وقلعة الفعرق 

فهذا مدعاة الستثارة قلعق المسعتقبل لعدى األفراد.والتقافعة البيئيعة المحيطعة بعالفرد معن  عأنها أن 

إذا احتوت علعى التعقيعدات والمتناق عات التعى يشععر معهعا  تخلق قدراً كبيراً من التوتر والقلق

الفرد بالتهديد والعجز وقلعق الحيلعة والعكعس نعحيح)فى:امال إبعراهيم الفقعى ،و سعلوى محمعد 

 (.2015،48الهوساوى،

 فى ضوء إطالع الباحثة على أدبيات البحث تم صياغة الفروض التالية:

تنبئ بعض أبعاد الملل األكاديمي دون غيرها بقلق المستقبل لدى طالبات المرحلة  (1)

 الثانوية الفنية. 

ً بين متوسطى درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية  (2) توجد فروق داله إحصائيا

 الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في قلق المستقبل.
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ً بين متوسطى درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية توجد فروق داله إح (3) صائيا

 الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في الملل األكاديمى.     

 خطة البحث وإجراءاتها:

 أوالً: عينة البحث:

( طالبعةً معن طالبعات  المرحلعة الثانويعة الفنيعة 100أجرى البحث علعى عينعة قوامهعا )

عاماً( ، من مدارس )طلعت حرب الثانويعة الفنيعة 20 -17التجارية ، تراوحت أعمارهم من ) 

التابععة إلدارة ) 2 ((، طلععت حعرب الثانويعة الفنيعة التجاريعة بنعات رقعم 1التجارية بنات رقم )

 ية مصر العربية.غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية بجمهور

 ثانياً:أدوات البحث: 

 (مقياس الملل األكاديمي)إعداد: الباحثة(.1)

( مفععععردة ؛موزعععععة علععععى ثالثععععة 33تكععععون المقيععععاس فععععى نععععورته النهائيععععة مععععن )

( مفععردات ،فععرض 10( مفردة،االفتقععار إلععى الدافعيععة الذاتيععة )14أبعاد:الشعععور بعععدم اإلفععادة )

 ( مفردات.9القيود )

 ق المستقبل )إعداد: الباحثة(.( مقياس قل2)

( مفععردة ؛موزعععة علععى بعععدان:قلق 21تكععون المقيععاس فععى نععورته النهائيععة مععن )

 ( مفردة.12( مفردات،وقلق المستقبل المهنى )9المستقبل الدراسى )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 تحليل االنحدار المتعدد المتدرج(Stepwise Multuple Regression Analysis). 

 .أختبار)ت( للعينتين المستقلتين لداللة الفروق بين المتوسطات 

 نتائد البحث:

 اختبار صحة الفرض البحثى ومناقشة نتائجه:

ين  الفرض البحثي على أنه : و تنبئ بعض أبعاد الملل األكاديمي دون غيرها بقلق 

 المستقبل لدى طالبات المرحلة الثانوية الفنيةو.

الفرض، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد المتدرج  والختبار نحة هذا         

فكانت النتائج كما بالجدول التالي :  Stepwise Multiple Regression  Analysis 
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 ( تحليل التباين النحدار المتغيرات المستقلة )أبعاد الملل األكاديمي(1جدول )

 علي المتغير التابع)الدرجة الكلية لقلق المستقبل(

المتغير 

 التابع

 المتغيرات

 المنبئة

 )المفسرة(

 المعامل

)R( 

االرتباط 

 المتعدد

قيمة معامل 

تحديد المساهمة 

)R2( 

قيمة 

 )ف(الختبار

ANOVA 

داللة 

 )ف(

قيمة 

BETA 
 داللة )ت( قيمة )ت(

الدرجة 

الكلية لقلق 

 المستقبل

الشعور بعدم 

 اإلفادة

.329 .108 11.858 .001 

329 3.444 .001 

االفتقار إلى 

 الدافعية الذاتية
-.141 -1.346 .181 

 075. 1.799 202. فرض القيود

من أجل معرفة العالفة بين قلق المستقبل والمتغيرات المفسرة )الشعور بعد        

اإلفادة/االفتقار إلى الدافعية الذاتية/فرض القيود( تم استخدام نموذج االنحدار الخطى المتعدد 

و(،والذى اعتبرت فيه متغيرات )الشعور بعدم اإلفادة/االفتقار إلى الدافعية 1)جدول و

القيود(كمتغيرات تفسيرية، ومتغير قلق المستقبل كمتغير تاب .وأظهرت نتائج  الذاتية/فرض

( 11.858نموذج االنحدار أن نموذج االنحدار معنوا ؛وذلك من خالل قيمة )ف( البالغة )

وتفسر النتائج أن المتغيرات المفسرة (. .100أنغر من مستوى المعنوية ) (001.بداللة )

حانل في قلق المستقبل ؛ وذلك بالنظر إلى معامل التحديد ( من التباين ال108.%تفسر )

(R2( كما جاءت قيمة.)BETA التي توضح العالقة بين قلق المستقبل والشعور بعدم )

( ذات داللة إحصائية ؛ حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة )ت( والداللة 329.اإلفادة بقيمة )

الشعور بعدم اإلفادة بمقدار وحدة المرتبطة بها ؛ ويعنى ذلك أنه كلما أنخفض مستوى 

( وحدة.فى حين لم يتنبأ كل من بعد االفتقار إلى 329.أنخفض مستوى قلق المستقبل بمقدار )

الدافعية الذاتية ،وبعد فرض القيود بقلق المستقبل ؛حيث لم تصل )ت( إلى مستوى الداللة 

 اإلحصائية.

ضوء نظرية القيمة__ التحكم حيث تمدنا بوجهة نظر لبيان  ويمكن تفسير ذلك فى       

األثار السلبية للملل األكاديمى على األداءاألكاديمى للطالب ومستوى تحصيلهم العلمى.فمن 

المتوق  أن يشعر الفرد بالملل عندما يستقبل المهام واألنشطة التى تقدم له فى الموقف 

الملل فى كل من المواقف عاليه التحدى وكذلك  التعليمى على إنها القيمة لها.كذلك يظهر

المواقف متدنية التحدى.إن المكون الدافعى للملل ربما يدف  الفرد لترو أو تجنب الموقف 

األكاديمى الذى يشعر فيه الشخ  بقلة القيمة والفائدة من ناحية أو نق  قدرة الفرد على 

ً على مستوى السيطرة على الموقف والتحكم فيه من ناحية أخرى.ومن  هنا ييثر الملل سلبا

 (.Tze, Daniels,& Klassen,2015دافعية الفرد ويعيق عملية التعلم )

ومن ناحية أخرى فعن توقعات الألخرين عما سيكون عليه الفرد فى المستقبل ،ودور      

األخرين فى حياة الفرد،ومدى توافر نماذج إيجابية للفرد ؛كل هذا له دور كبير فى تشكيل 
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وجهات الفرد المستقبلية . فاألسرة التى ال تعطى األولوية لتعليم أبنائها ربما يدف  ذلك الفرد ت

إلى تكوين مفهوم ذات أكاديمى سلبى حول إمكانية قدرته على موانله تعليمه فى سنوات 

 (.Lee, & Oyserman, 2006الدراسة الالحقة)

إحصائياً بين متوسطى درجات طالبات توجد فروق داله  الفرض الثانى على أنه :و ين      

الثانوية الفنية الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في  المرحلة

 قلق المستقبل".

فكانت  اختبار )ت( للعينيتين المستقلتين ، ، تم استخداموالختبار صحة هذا الفرض 

 :النتائد كما بالجدول التالي

متوسطى درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات  ( الفروق بين2جدول )

 بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في قلق المستقبل  

 العدد مجموعتي المقارنة األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

 مستوي 

 الداللة

قلق المستقبل 

 الدراسي

 3.813 19.54 50 طالبات الصفوف األولى
.161 872. 

 3.626 19.42 50 طالبات الصفوف العليا

 قلق المستقبل المهني
 4.905 26.32 50 طالبات الصفوف األولى

.188 .851 
 3.484 26.16 50 طالبات الصفوف العليا

 الدرجة الكلية
 8.091 45.86 50 طالبات الصفوف األولى

.198 844. 
 5.894 45.58 50 طالبات الصفوف العليا

(؛وهذا يشير إلى 0.05يت ح من الجدول السابق أن مستوى داللة )ت( أكبر من )

درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى

الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في قلق المستقبل )جمي  

 األبعاد والدرجة الكلية(. 

يت ح مما سبق أن المستقبل يعد الهدف الذى توجه إليه طالبات المرحلة الثانوية 

ى .فلكل طالبة أمال ترتبط بالذات اإليجابية الفنية جهودهن بغض النظر عن الصف الدراس

المستقبلية التى تتفاءل الطالبة بأنها ستحققها فى المستقبل،وكذلك نجد تشا م الطالبات الناتج 

عن الخوف من تبنى مفهوم ذات سلبى فى المستقبل ،لذلك فعن الفرد يسعى إلى تجنب أن 

على عينة من طالب المدارس  يكون ذات مفهوم سلبى فى المستقبل. وتم إجراء دراسة

المنتمين ألسر ذات مستوى اقتصادى/اجتماعى متدنى ،واستطالذ ارائهم نحو توجهاتهم 

المهنية المستقبلية. وذلك فى ضوء مدى إهتمامهم بالتعليم ،ودرجاتهم األكاديمية فى المواد 

إلى العملية التعليمية الدراسية فى بداية ونهاية العام الدراسى .وأ ارت النتائج أنه عند النظر 

على إنها وسيلة لتوفير العمل فى المستقبل خانة فى أسر الطالب ذات المستوى 

االقتصادى/االجتماعى المتدنى ،فعن الطالب فى هذه الحالة يبذلون مجهوداً كبيراً فى تأدية 
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المهام المدرسية من أجل الحصول على درجات مرتفعة ،وبالتالى إمكانية الحصول على 

 (.Larroa, 2013نة عمل فى المستقبل)فر

إن ذات الفعععرد المسعععتقبلية تتعععأثر فعععى تكوينهعععا بكعععل معععن العوامعععل الذاتيعععة الخانعععة 

 بالفرد،وكذلك العوامل البيئية المرتبطة بالبيئة المحيطة بالفرد؛ويمكن بيان ذلك فيما يلى:

فشله فعى مجعال إن خبرات الفرد الماضية عن ذاته حول نجاحه أو الخبرة السابقة للفرد: (1)

معععين لععه دور كبيععر فععى توجهععات الفععرد المسععتقبلية ؛فععالفرد الععذى فشععل فععى تحقيععق النجععا  فععى 

مجال معين فى الماضى ،فربما يدفعه ذلك إلى الخوف من عدم القدرة على تحقيق النجعا  فعى 

المستقبل.فالطالب الفا علين دراسعياً،وذوى السعلوو الجعانح يكعون لعديهم إتجاهعات سعلبية حعول 

 إمكانية حصولهم على مهنة فى المستقبل.

إن توقعععات الألخععرين عمععا سععيكون عليععه الفععرد فععى المسععتقبل ،ودور العوامففل البيئيففة: (2)

األخرين فى حياة الفرد،ومعدى تعوافر نمعاذج إيجابيعة للفعرد ؛كعل هعذا لعه دور كبيعر فعى تشعكيل 

أبنائهعا ربمعا يعدف  ذلعك الفعرد توجهات الفرد المستقبلية . فاألسرة التى ال تعطى األولوية لتعليم 

إلى تكوين مفهوم ذات أكعاديمى سعلبى حعول إمكانيعة قدرتعه علعى موانعله تعليمعه فعى سعنوات 

 (.Lee, & Oyserman, 2006الدراسة الالحقة)

ً بين متوسطى درجات  الفرض الثالث على أنه :و ين  توجد فروق داله إحصائيا

بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات 

 العليا في الملل األكاديمي".

فكانت  اختبار )ت( للعينيتين المستقلتين ، ، تم استخداموالختبار صحة هذا الفرض 

 :النتائد كما بالجدول التالي

درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات  ( الفروق بين متوسطى3جدول )

 بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في الملل األكاديمي

 العدد مجموعتي المقارنة األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

مستوي 

 الداللة

 الشعور بعدم اإلفادة
 4.483 28.68 50 طالبات الصفوف األولى

.428 669. 
 4.849 28.28 50 طالبات الصفوف العليا

االفتقار إلى الدافعية 

 الذاتية

 3.083 15.74 50 طالبات الصفوف األولى
-3.227 002. 

 3.820 17.98 50 طالبات الصفوف العليا

 فرض القيود
 3.264 17.80 50 طالبات الصفوف األولى

-.299 766. 
 3.429 18.00 50 طالبات الصفوف العليا

 الدرجة الكلية
 9.013 62.22 50 طالبات الصفوف األولى

-1.087 280. 
 9.733 64.26 50 طالبات الصفوف العليا
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(؛وهذا يشير إلى 0.05يت ح من الجدول السابق أن مستوى داللة )ت( أكبر من )

درجات طالبات المرحلة الثانوية الفنية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى

الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية العليا في الملل األكاديمي؛ وذلك 

في كل من :بعد )الشعور بعدم اإلفادة(، وبعد )فرض القيود( ،والدرجة الكلية. وعالوة على 

(؛وذلك في بعد )االفتقار 0.05ذلك يبين الجدول السابق أن مستوى داللة )ت( أنغر من )

إلى الدافعية الذاتية( وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات 

طالبات المرحلة الثانوية الفنية الملتحقات بالصفوف الدراسية األولى والصفوف الدراسية 

 الدراسية العليا. العليا في بعد )االفتقار إلى الدافعية الذاتية( لصالح طالبات الصفوف 

أكدت نتائج دراسة يت ح مما سبق االثار السلبية للملل األكاديمى على عملية التعلم .فقد       

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات تعرض 2008يزيد عيسى السورطى)

ى بحث الطالب للملل األكاديمي وفقاً للسنة الدراسية.وأ ارت نتائج بعض الدراسات إلى أنه ف

( أن هناو ارتباط بين الملل ومعدالت التسرب المرتفعة 470تم إجراءه على عينة  ملت )

لدى طالب المراحل الثانوية. ومما هوجدير بالذكر أن للملل أثار سلبية على التكيف 

 .(Lehr and Todman,2009)األكاديمى للطالب ومهاراتهم المعرفية 

إلى وجود عالقة عكسية بين الملل األكاديمى Tze(2011)وأ ارت نتائج دراسة       

واألنجازاألكاديمى.كما بينت النتائج أن الملل األكاديمى أثر فى الكفاءة الذاتية للطالب 

المرتبطة بالقدرة على التعلم الذاتى المنظم. فالملل األكاديمى ييدى إلى انخفاض مستوى 

 ,Moraويشير )  .(Larson,  & Richards, 1991 ,418 )األداء األكاديمى للطالب

(أن الملل األكاديمى ييثر على سلوو الطالب المراهقين بمرحلة التعليم الثانوى 2011,2

؛فييثر على رغبتهم فى موانلة الحصة الدراسية،ويجعلهم يسلكون بشكل فوضوى. وعالوة 

بيئة التعليم الفنى  على ذلك فعن طالبات الصفوف العليا قد ق ين أعواما ً دراسية أكثر فى

التجارى التى تكاد تخلومن ورش العمل بالمقارنة بطالبات الصفوف األولى الملتحقات حديثاً 

 بالمدرسة.  

(أن للملل األكاديمى أثار سلبية على العملية Alshoraty, 2014,424ويرى )        

من المدرسة ،ارتفاذ التعليمية  والتى تت ح فى العنف والعدوان ،تشتت االنتباة، ،الهروب 

نسبة الغياب عن المدرسة ،القلق ،االكتئاب،التطاول على المعلمين ،الغ  فى 

 Belton, & Priyadharshiniاالمتحانات،وإهمال الدروس والمهام المدرسية،وي يف )

( أن  عورالطالب بالملل داخل البيئة المدرسية قد يدفعهم إلى تناول المواد 587 ,2007,

-Wasson, 1981 , 901ندفاعية والسلوو التهورى.وقد تونلت نتائج دراسة)،اال المخدرة

(التى تم اجرائها على عينة من طالب المرحلة الثانوية ؛أن مستويات الملل األكاديمى 902

( لدى 0,36المرتفعة ارتبطت إلى حد كبير بالسلوو الجانح لدى الطالب ؛وذلك بنسبة )

 ( لدى اإلناث.0,26الذكور،ونسبة )
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وعلى الرغم من ذلك فعن الملل المرتبط بوجعود وقعت فعراغ لعدى الطعالب قعد يعدفعهم 

إلى التفكير فعى طعرق أكثعر إبداعيعة،وينمى لعديهم مهعارات حعل المشعكالت والتفكيعر اإليجعابى 

 (.  Belton, & Priyadharshini ,2007, 587للتغلب على  عورهم بالملل األكاديمى)
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