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البحث :ملخص 
ي هدف البحث إلى الكشف عن نسبة انتشار ظاهرة عمل طالب المرحلة اإلعدادیة ف

مدارس مدینة الموصل بعد الدوام المدرسي. والتعرف على األسباب التي تدعو الطالب إلى 

ممارسة العمل، وقیاس االتجاهات المستقبلیة لدیهم، فضال عن التعرف إلى العالقة بین عمل 

طالب المرحلة اإلعدادیة بعد الدوام المدرسي باتجاهاتهم المستقبلیة. شمل البحث عینة مكونة من 

) طالبا من الصفین الرابع والخامس اإلعدادیین، سحبوا بالطریقة العشوائیة. استخدم ٢٩٩(

) لالتجاهات المستقبلیة بعد إجراء تعدیالت شاملة علیه لتتناسب ٢٠٠٢الباحث مقیاس (رحمه 

وخصائص العینة، وصمم الباحث استمارة  تتضمن معلومات عن موضوع العمل ألفراد عینة 

باحث االختبار التائي لعینة واحدة ومعامل ارتباط (بوینت بایسیریل) والنسب البحث. استخدم ال

%) من أفراد عینة البحث یمارسون ٢١.٤٥المئویة للتوصل إلى النتائج التي أظهرت أن نسبة (

العمل بعد خروجهم من المدرسة أو في العطل وأن السببین الرئیسین وراء عمل الطلبة هما 

األهل، كما أظهرت النتائج أن االتجاهات المستقبلیة ألفراد عینة البحث مساعدة األسرة وٕاجبار 

كانت أدنى من المتوسط النظري للمقیاس، وأشارت إلى وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین عمل 

الطلبة بعد الدوام واتجاهاتهم المستقبلیة متغیري البحث. وفي ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة 

حات.من التوصیات والمقتر 

A relationship students working after school time with
their future Attitude

Lecturer Dr. Qais M. Ali
College of Education - University of Mosul

Abstract:
The research aimed at detect the prevalence of the phenomenon of

middle school students work in schools in Mosul after school. And to

identify the reasons for students to action, and measuring future trends

have, as well as identifying the relationship between the work of middle
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school students after school tendencies for the future. Research involved a

sample of (299) students from grades fourth and fifth secondary grades,

pulled random manner. Researcher used (Rahma 2002) scale identify

future directions of members of the research sample after overhauling it

to suit the characteristics of the sample, the researcher designed a form

with information on the subject of the work of members of the research

sample. T-test of one sample, biserial correlation, and simple correlation,

has been used for the coefficient for the results which showed that the

percentage (21.45%) of the sample engaged in research work after

leaving school or in the holidays and that the main reasons behind the

work of the students are helping the family and forcing the parents, The

results showed that the future trends for members of the research sample

was lower than the theoretical average of the measure, and pointed to the

existence of a positive correlation between the work of students after-

school and attitudes variables of future research. In the light of the

findings, the researcher presented a set of recommendations and

proposals.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ:
یعــد العمــل مــن األمــور المهمــة فــي حیــاة الفــرد والجماعــة وبدونــه تكــاد تكــون الحیــاة صــعبة، 

فهــو لــیس وســیلة للكســب المــادي فقــط وٕانمــا وســیلة وغایــة فــي ذاتــه، فهــو وســیلة مــن وســائل الفــرد 

ویحقــق العمــل للفــرد للتعبیــر عــن ذاتــه ومــا یمتلكــه مــن إمكانــات لیحقــق األهــداف وٕاشــباع رغباتــه. 

الراحــة النفســیة ویســاعد علــى تصــریف الكثیــر مــن االنفعــاالت الزائــدة ویعطــي الفــرد قیمــة ومكانــة 

  ).٨٢١: ١٩٨٨(هرمز ویوسف،اجتماعیة فضال عن الكسب المادي 

ـــاك حاجـــات خاصـــة لكـــل فـــرد یجـــب إرضـــاؤها وٕاال ســـیكون كبتهـــا أو إحباطهـــا عـــامًال  وهن

الحاجـة تعرضه لالضطرابات النفسیة ومن أبرز تلك الحاجـات:إلضعاف مقاومته ومن ثم سهولة

فرصة للقیام بعمل مفیـد یشـعر الفـرد مـن خاللـه بـدوره الحصول على،لالنتماء مع الشعور بالحب

القدرة على التعبیر أو االشتراك في أعمال جماعیـة أو حتـى هوایـات خاصـة.... إن في المجتمع،

تؤكــد علــى ارتبــاط محــاور تلــك الحاجــات مــن خــالل أبعــاد مــا توصــلت إلیــه الدراســات مــن نتــائج

) إلــى أن الحاجــة الختیــار عمـــل ٢٠٠٣وقــد توصــلت دراســة (خطــاب متعــددة.ومظــاهر ســلوكیة 
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وممارســته مرتبطــة ارتباطــا ایجابیــا عالیــا بالحاجــة لالنتمــاء وحاجــة تحقیــق الــذات  كمــا أن هنــاك 

: ٢٠٠٣االشـــتراك بأعمـــال جماعیـــة. (خطـــاب،ارتبـــاط بـــین ممارســـة للعمـــل والقـــدرة علـــى التعبیـــر و 

٦٧.(  

لقـــد جـــاء تـــرك الشـــباب للدراســـة والتوجـــه إلـــى العمـــل، نتیجـــة وجـــود أعـــداد كبیـــرة مـــن ذوى و 

المؤهالت التعلیمیة العالیة من الشباب والشابات عاطلین عن العمل، ونتیجة لـذلك وجـد أن أغلـب 

لــى العمــل ، مــا أوقــع الكثیــرین مــنهم فــي ) ســنة قــد تركــوا الدراســة، وتوجهــوا إ١٥الفتیــان دون ســن (

مشكالت كانت من مساوئ العمل المبكر الشائعة، في جمیع دول العالم التي منها:

.ترك الدراسة -١

السلبي في الصحة.التأثیر -٢

التحرش الجنسي. -٣

.المنحرفینباالختالط -٤

.التعرض للعنف -٥

ابین العقوبــات الوظیفیــة، أو العنــف أو وٕان أغلــب هــؤالء یتعرضــون لمضــایقات فــي العمــل مــ

التحــرش الجنســي، كمــا ذكــر ســابقا ،إذ أشــارت البیانــات إلــى أن النســبة الكبــرى مــن هــؤالء الشــباب 

) ســـنة ،ونســـبة ١٤-١٠%) للفتیـــان مـــن عمـــر (٥٧،٣یتعرضـــون للعنـــف بنســـب متفاوتـــة بلغـــت (

)٢٤،١٩مـن فئـة (%) للشـباب ٤٧،٩) سـنة ونسـبة (١٨-١٥%) للمراهقین مـن عمـر (٦٢،٠(

)، وهـــذه مؤشـــرات تـــدعو المتخصصـــین فـــي مجـــال التربیـــة وعلـــم ٢٨-٢٧: ٢٠٠٦ســـنه.(العقابي،

النفس لالهتمام بهذه الظاهرة.

تــؤذن ومـن المعلــوم لــدى المتخصصـین أن طــالب المرحلــة الثانویــة یمـرون بتغییــرات نمائیــة

واألدوار الجدیــدة. وفــي الوقــت للمســؤولیات  ونیســتعد، فهــم الرجولــة إلــىتحول مــن الطفولــة البــ ملهــ

وعـن كـل واحـد یقـوم بهـا أنالتـي ینبغـي والوظیفـةوالمكانـة البحث عن الذاتأزمة  ونیواجهنفسه

نفسـه وعنـد ه وقیمتـه عنـدتوالمعاناة والتفكیر بقدر ویبدأ باإلحساس المجتمع.له في  قیمة الحقیقیةال

، تكـون أن طمـح لهـاالواقـع وكمـا ی ا هـي فـيكمـذاتـهفي التفكیر في الصورة الحقیقیة ل أي اآلخرین

سـتغراق فـياال مشـاعرالتسـاؤالت و ال سـبب هـذهوت، هل هو ناجح؟، هل هو قوي؟؟،هل هو مقبول

أنشــطة وهوایــات قــد یكــون الكثیــر منهــا ذا أثــر ســلبي علــى شخصــیة المراهــق ومســتقبله الدراســي. 

فـــي  ة المراهــقحیــا علــى لتــي تطــرأالعمــل مــن التغیــرات النوعیــة ا إلــىحاجــة ال ویعتقــد الباحــث أن

یتصـف بـالتمیز المعرفـي والعقلـي فهـو بدنیـة إذجوانبها المختلفة العقلیة والوجدانیـة واالجتماعیـة وال

، (الماضــيبأبعــاده الثالثــة:الــزمنمفهــوم وٕادراكالرمــوز واســتخدامجــردقــادر علــى التفكیــر الم

وبسـبب ذلـك وقوعهـا، قبـلض األحـداث وقـع بعـعلـى تإلى حد ماوالمستقبل) وهو قادر،الحاضر

.على تحمل المسؤولیةیتصور المراهق أنه قادر
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وعلى المستوى العالمي انتبه العدید من الباحثین وتصدى لظـاهرة عمـل الطـالب بعـد الـدوام 

المدرســي، وقــد كشــفت االســتطالعات أن هنــاك موافقــة صــریحة مــن الكثیــر مــن اآلبــاء علــى ذلــك، 

لغربیة لهیمنة الفلسفة النفعیة على تفكیر هؤالء اآلباء. فلم یكتف اآلباء خصوصا في المجتمعات ا

بــدفع أبنــائهم الطــالب للعمــل فــي العطلــة الصــیفیة فقــط بــل شــجعوهم علــى العمــل بــدوام جزئــي بعــد 

الخروج من المدرسة، الن ذلك كان عـامال مسـاعدا فـي تـوفیر المـال الكـافي لإلنفـاق علـى األسـرة. 

ددا من اآلباء یـدفعون أبنـاءهم للعمـل بعـد الخـروج مـن المدرسـة لمسـاعدتهم فضال عن أن هناك ع

(Kichura.2008:1)وٕاعدادهم لمواجهة الحیاة وصعوباتها.

وتشیر البیانات المأخوذة من دراسة مسحیة أجریت على المجتمع العراقي إلى أن مـا نسـبته 

یفضـلون العمـل علـى الدراسـة، ) سنة،١٤-١٠% من الفتیان الذین تتراوح أعمارهم مابین (٢٨،١

-١٥%)، مــنهم یفضــلون الدراســة. أمــا المراهقــون الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین (٧١.٩بینمــا نســبة (

%) ال ٦٨.١%) مـــنهم یفضـــلون العمـــل علـــى الدراســـة بینمـــا نســـبة (٣١.٩) ســـنة فـــأن نســـبة (١٨

نتیجـة وجـود أعـداد یفضلون ذلك. ولقد انتشـرت ظـاهرة تـرك الطـالب للدراسـة والتوجـه إلـى العمـل، 

كبیرة من ذوى المؤهالت التعلیمیة العالیة من الشباب والشابات عاطلین عن العمـل، ونتیجـة لـذلك 

ـــى العمـــل، مـــا أوقـــع ١٥وجـــد أن أغلـــب الفتیـــان دون ســـن ( ) ســـنة قـــد تركـــوا الدراســـة، وتوجهـــوا إل

رضــــون الكثیــــرین مــــنهم فــــي مشــــكالت كانــــت مــــن مســــاوئ العمــــل المبكــــر. وٕان أغلــــب هــــؤالء یتع

لمضــــایقات فــــي العمــــل مــــابین العقوبــــات الوظیفیــــة، أو العنــــف أو التحــــرش الجنســــي، إذ أشــــارت 

-٢٧: ٢٠٠٦البیانــات إلــى أن النســبة الكبــرى مــن هــؤالء المــراهقین یتعرضــون للعنــف. (العقــابي،

)، ویرى الباحث أن هذه مؤشرات تدعو المتخصصین في مجـال التربیـة وعلـم الـنفس لالهتمـام ٢٨

  اهرة.بهذه الظ

ألفـراده الـذین تـربطهم عالقـات و نظـرا لتركیبتـه المتمیـزة  فـردامجتمعـًا متطلبـةیمثل مجتمع الو 

تجمعهــم أهــداف موحــدة فــي ظــل مجتمــع تربــوي تحكمــه أنظمــة وقــوانین تــنظم مســیرة الــذینخاصــة

الرغم مــن ذلــك فقــد زخــر هــذا المجتمــع بــالكثیر مــن المشــكالت المختلفــة التربویــةوبــالعمــل داخلــه، 

التـأخر : سـوء التكیـف الدراسـي، و ولین والتربـویین ومـن تلـك المشـكالتؤ المسـ أقلقتوالتعلیمیة التي 

، وغیرهـا مـن عـن المدرسـةوالسلوك العدواني والتمرد والجنوح واالنطواء والغیـاب والتـأخر ،الدراسي

د تكــون هــي ، أو قــالمشــكالت المــؤثرة فــي حیــاة الطالــب والتــي قــد تــؤثر ســلبًا فــي مســیرته الدراســیة

العامل الرئیس الذي یدفع الطالب إلى االنخراط في سوق العمل.

ومما ال شـك فیـه إن التفكیـر فـي المسـتقبل مـن األمـور التـي أصـبحت ال تشـغل بـال و فكـر 

الفرد فقط بل أصـبح مـن األمـور التـي تهـم المجتمعـات والشـعوب المتحضـرة والتـي تحـاول أن تجـد 

لمیة والدولیة. فطلبة الیوم هم قادة الغد ویفكرون بشكل كبیر فـي لنفسها موضع على الخارطة العا

) علـــى أهمیـــة ١٩٩٥المســـتقبل وأحیانـــا یتخوفـــون منـــه وممـــا یخبئـــه لهـــم، إذ یؤكـــد (عبـــد الســـالم 
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المستقبل فیقول انه مكون رئیس لسلوك الفرد، ومؤثر فـي قدرتـه علـى بنـاء أهـداف شخصـیة بعیـدة 

أن عدم قدرة بعض األفـراد علـى انجـاز الخطـط المسـتقبلیة بعیـدة المدى والعمل على تحقیقها، كما 

المــــدى مــــرتبط باالفتقــــار إلــــى منظــــور زمــــن المســــتقبل، كمــــا انــــه عــــرف منظــــور زمــــن المســــتقبل 

)Future time perspective علــى انــه "نزعــة الفــرد إلعطــاء أهمیــة كبیــرة لألهــداف بعیــدة (

: ١٩٩٥لة النجــاز تلــك األهــداف. (عبــد الســالم، المــدى، واالعتقــاد فــي أن العمــل الجــاد هــو الوســی

٦٥٧ .(  

) إلــى أن هنــاك عالقــة دالــة موجبــة بــین انخفــاض  ٢٠٠٣وأشــارت دراســة (محمــود وٕابــراهیم 

مســــتوى التوجــــه نحــــو المســــتقبل وكــــل مــــن االكتئــــاب واالغتــــراب والضــــغوط النفســــیة لــــدى الطلبــــة 

  ).٣٤: ٢٠٠٣اهیم، الجامعیین في البیئتین المصریة والسعودیة. (محمود وٕابر 

) إلى أن المشكالت المتعلقة بالمستقبل كما یدركها ٢٠٠٢وتوصلت دراسة (عبد الحمید 

الشباب تعكس اتجاهاتهم نحو المستقبل وتوقعاتهم له. وترتبط توقعاتهم للمستقبل الشخصي 

ت بعض ). وقد توصل٣٩: ٢٠٠٢إیجابیا باحترام الذات كما ترتبط سلبیًا بتوتراتهم، (عبد الحمید،

الدراسات إلى أن االتجاه االیجابي نحو المستقبل یوفر قوة دافعة توجه الطلبة نحو اتخاذ القرارات 

,Hwang(حول اختیار مهنة التي توفر لهم المكانة االجتماعیة وهذا هو الموجه نحو المستقبل. 

et al., 2001:13(.

,Gjesme)وقــد أشــارت  بــین االتجــاه االیجــابي إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــه ســالبة(1982

,Gjesmeنحـو المسـتقبل ومسـتوى القلـق أالمتحـاني لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة.( 1982: 89.(

وتؤكـد العدیـد مــن نتـائج الدراســات علـى أهمیـة دراســة البعـد المســتقبلي وأثـره فـي حیــاة الشـباب ومــا 

واالضـطرابات، إذ یـذكر یترتب على فقدانهم لألمل في المستقبل من معاناتهم من بعض األزمـات 

) إن بعـض الدراسـات العربیـة الحدیثـة تناولـت مفهـوم قلـق المسـتقبل ویعـد ٢٠٠٣(محمود وٕابراهیم،

هذا المفهوم وثیق الصلة بمفهوم االتجاه نحو المستقبل فهما علـى طرفـي محـور واحـد ، فبقـدر مـا 

بي نحـو المسـتقبل ، وبقـدر یكون قلق المستقبل حافزا على االنجاز فأنة یقتـرب مـن االتجـاه االیجـا

مـــا یـــنخفض مســـتوى االتجـــاه االیجـــابي نحـــو المســـتقبل لـــدى الفـــرد فإنـــه یعبـــر عـــن قلقـــه مـــن هـــذا 

المســتقبل ودفاعــه ضــد هــذا القلــق بــاإلغراق فــي الحاضــر. وان التطلــع نحــو المســتقبل فــي حالتــه 

مـا أن تطلـع الفـرد القصوى هو تطلع الفرد الدائم نحو بلوغ األهداف وتحقیق اإلشـباع للحاجـات، ك

نحو المستقبل في حالته القصوى هو التطلع الـدائم نحـو بلـوغ األهـداف وتحقیـق اإلشـباع لحاجاتـه 

). وبـذلك یمكـن عـد االتجـاه نحـو المسـتقبل مفهومـا ٢٥، ٤٣ :٢٠٠٣المختلفة. (محمود وٕابراهیم، 

الباحـــث أن قلـــق یحتمـــل أن یكـــون ایجابیـــا أو ســـلبیا بینمـــا قلـــق المســـتقبل مفهومـــا ســـلبیا ، ویـــرى

المستقبل أیضـا یمكـن عـده مفهومـا ایجابیـا إذا اخـذ مـن وجهـة النظـر الوقائیـة بمعنـى أن الشـخص 

هنـــا یحـــدد مجـــاالت مخاوفـــه مـــن المســـتقبل ویحـــاول أن یعـــد الـــدفاعات النفســـیة والعقلیـــة لهـــا كـــي 
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ى طموحه یستطیع مواجهتها بنجاح فعلیه تحسین مستواه االجتماعي واالقتصادي وان یكون مستو 

مرتفــع بــان یحصــل علــى دراســة جامعیــة بدرجــة متقدمــة وتقــدیر مرتفــع یمكنــه مــن العمــل وتحقیــق 

طموحاتــه المختلفــة فضــال عــن ذلــك یكــون لدیــه حــب لالســتطالع أو التطلــع نحــو مســتقبل أفضــل 

بنظرة تفاؤلیة.

;Wollوبعـد دراسـة قـام بهـا  ( et all, ) أوصـى إلـى ضـرورة االهتمـام باسـتجابات 1998

الطالب وآرائهم عن المستقبل ألن ذلك سیمكن التربویین من اختیار الوسـائل الناجحـة التـي تـدرب 

الطلبــة علــى االســتدالل والتفكیــر المنطقــي حــول المســتقبل واالهتمــام بتنمیــة قــدرتهم علــى اســتخدام 

;Wollالحجج والبراهین لحل مشكالتهم المستقبلیة. ( et all, 1998 :17.(

لبحـــث الحـــالي تكمـــن فـــي تناولـــه مواضـــیع مهمـــة فـــي حیـــاة الطلبـــة، فعمـــل لـــذا فـــان أهمیـــة ا

عـن بعضهم بعد الدوام أصبح ظـاهرة ملفتـة للنظـر فـي المجتمـع العراقـي، ویسـعى الباحـث للكشـف 

ـــر بالمســـتقبل أصـــبح مـــن المعـــالم بعـــض العوامـــل المرتبطـــة بهـــذه الظـــ اهرة، فضـــال عـــن أن التفكی

ق التطــور علــى مختلــف الصــعد والمجــاالت االجتماعیــة األساســیة للمجتمعــات التــي تســعى لتحقیــ

واالقتصادیة، وطلبة المرحلة اإلعدادیة لیسوا بمعزل عن هذا التفكیر.

أھداف البحث
یهدف البحث إلى:

الكشــف عــن نســبة انتشــار ظــاهرة عمــل طــالب المرحلــة اإلعدادیــة فــي مــدارس مدینــة الموصــل .١

بعد الدوام المدرسي.

لتي تدعو طالب المرحلة اإلعدادیة للعمل بعد الدوام المدرسي.التعرف على األسباب ا.٢

التعرف على االتجاهات المستقبلیة لطالب المرحلة اإلعدادیة في مدارس مدینة الموصل. .٣

الكشف عن العالقة بین عمل طالب المرحلة اإلعدادیة في مدارس مدینة الموصل بعـد الـدوام .٤

المدرسي باتجاهاتهم المستقبلیة.

البحث:حدود 
مدینــة الموصــلالنهاریــة فــيمــدارسالتشــمل حــدود البحــث طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة فــي 

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩لعام الدراسي المداومین في ا
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تحدید المصطلحات:
بعــــد اطــــالع الباحــــث علــــى األدبیــــات ذات الصــــلة لــــم یــــتمكن مــــن إیجــــاد تعریفــــا محــــددا 

ریفات االتجاه فقد عرفه كل من:لالتجاهات المستقبلیة، لذا سیكتفي بذكر بعض تع

خاللـهمـنتنـتظموالنفسـيالعصـبيالتأهـب أو االسـتعدادمـنحالـةبأنـه) ١٩٧٨ بدوي،(

تثیـرالتـيالمواقـفبجمیـع الفـرد استجابة علىي دینام أو توجیهيأثر ذات وتكونالشخصخبرة

(االستجابةهذه   ).٣٠: ١٩٧٨،بدوي.

االســتجاباتمــنمجموعــةعنــهتعبــروســیطغیــرمت أو افتراضــيتكــوین) انــه ١٩٨١(آدم 

–اجتمـاعينفسـيموضـوع إزاء الـرفض اتجـاه فـي أو القبـولاتجـاه فـي سـواءبینهـا،فیمـاالمتسـقة

تحدیــد الفــرد مــنتتطلــبالتــيالمواقــف فــي االتجــاهاثــریظهــر ذلــك وعلــى معــینجــدلي-تربــوي

والمعرفیــةالوجدانیــةخبرتــهجمــاع عــن كبــذلمعبــراالثقافیــة أو االجتماعیــة أو الشخصــیةاختیاراتــه

  .)١٠: ١٩٨١ آدم،(والنزوعیة

الخبـرةحـولمنظممتعلم،خفي،وعصبي، عقلي تهیؤ أو استعدادبأنه) ١٩٩٢،الحارثي(

الحــــارثي،(.االتجــــاهبموضــــوعیتعلــــقفیمــــامحببــــةغیــــر أو محببــــةبطریقــــةبانتظــــاملالســــتجابة

  ).٥٣هـ:١٤١٢

ة مركبـة تنطـوي علـى عناصـر معرفیـة وعاطفیـة ونزوعیـة ) هـو سـم١٩٩٧(دورون وبارو 

نحـــو موضـــوع معـــین، وتظهـــر فیـــه اآلراء والمطـــامح والتفضـــیل والتوقـــع والتقبـــل والـــرفض واإلقبـــال 

  ) ١٣٤: ٢٠٠٢) في (رحمة، ١٢٤: ١٩٧٧واإلحجام. (دورون وبارو،

عداد مـــن التعـــاریف التـــي اطلـــع علیهـــا الباحـــث یتبـــین أن االتجاهـــات هـــي حالـــة مـــن االســـت

النفســي المكتســب التــي تمــارس تــأثیرا توجیهیــا فــي اســتجابات الفــرد نحــو الموضــوعات أو المواقــف 

المرتبطة بهذه االستجابة. ویستنتج الباحث التعریف اآلتي لالتجاهات المستقبلیة:

(اســـتعداد نفســـي مكتســـب مـــن خبـــرة الفـــرد یـــؤثر فـــي توقعاتـــه لمـــا ســـیحدث فـــي المســـتقبل، 

و المواضیع والقضایا المتوقع حصولها، ویظهر هذا التـأثیر فـي صـور التوقـع ویحدد استجاباته نح

والتقبل أو الرفض واإلحجام، ویقع االتجاه على محور یصل بین طرفین متناقضین أحدهما سلبي 

واآلخر ایجابي).

التعریف اإلجرائي لالتجاھات المستقبلیة:
لوكیة حـــول مـــا ســـیحدث فـــي وجهـــة نظـــر الفـــرد المتضـــمنة مكونـــات معرفیـــة وعاطفیـــة وســـ

المســتقبل وتشــمل مواضــیع الدراســة والعمــل والمســتقبل بشــكل عــام، ویمكــن االســتدالل علیهــا مــن 

استجابة الفرد على فقرات المقیاس المستخدم في هذا البحث.
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الدراسات السابقة:
سـعى الباحـث لالطــالع علـى دراسـات مشــابهة فیمـا یخـص متغیــر االتجاهـات المســتقبلیة، 

ا لندرة هذه الدراسات ولقرب موضوع البحث من موضوعي التوقعات المستقبلیة والتوجه نحـو ونظر 

المستقبل فضل الباحث اإلفادة من بعض الدراسات األخرى.

أوال الدراسات التي تناولت التوجھ نحو المستقبل:
De)دراسة  Volder & Lens 1982):

دافعـي" هـدف البحـث –ه مفهوم معرفـي "التحصیل الدراسي والنظرة نحو المستقبل بوصف

إلى الكشف عن العالقة بین مستوى التحصیل الدراسي والنظرة نحو المستقبل، اجري البحث على 

) طالب من المدرسة الثانویة. استخدم الباحثـان مقیاسـا للكشـف عـن الـنمط ٢٥١عینة مكونة من (

ــدافعي للتوجــه نحــو المســتقبل مــن وجهــة نظــر  أفــراد عینــة البحــث، فضــال عــن المعرفــي والــنمط ال

اســـتعانة البـــاحثین بالتقـــاریر المدرســـیة حـــول مســـتوى تحصـــیل أفـــراد عینـــة البحـــث، أظهـــرت نتـــائج 

البحث وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین التحصیل الدراسي وكل من البعد المعرفي والبعد الدافعي 

حصـیل العـالي والـذین یتمیـزون للنظرة االیجابیة نحو المستقبل إذ وجد أن الطالب ذوي مسـتوى الت

بالمثابرة هم األكثر في إعطاء أهمیـة لألهـداف بعیـدة المـدى. وكـانوا یتمتعـون بتوجـه ایجـابي نحـو 

Devolderالمستقبل.( & Lens ,1982(

Seginer)دراسة  1987):
ـــة فـــي التوجهـــات المســـتقبلیة للمـــراهقین". ســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى  ـــة االجتماعی ـــر البیئ "أث

ف عــن اثــر البیئــة االجتماعیــة علــى مســتوى التوجــه نحــو المســتقبل لــدى عینــة مــن المــراهقین الكشــ

) مراهقــا إســرائیلیا مــن  ١١٤اإلســرائیلیین مقارنــة بــأقرانهم المــراهقین األوربیــین. وشــملت الدراســة ( 

) مراهقــا مــن دول أوربیــة مختلفــة، واســتخدمت الباحثــة  ١١٢الــذین یعیشــون فــي المســتوطنات و ( 

تبیانا مكونــا مــن مجموعــة أســئلة مفتوحــة  لغــرض التعــرف علــى توجــه أفــراد عینــة البحــث نحــو اســ

المســـتقبل ضـــمن المواضـــیع الحیاتیـــة: ( المدرســـة، القبـــول بالجامعـــة، الخدمـــة العســـكریة، التعلـــیم 

العالي، العمل، المهنة، الزواج وتكوین األسرة، قضایا المجتمع العامة، وخدمـة المجتمـع فـي شـكل 

تطـــوعي). أظهـــرت نتـــائج البحـــث أن مســـتوى التوجهـــات االیجابیـــة ألفـــراد عینـــة البحـــث مـــن عمـــل 

,Seginer)اإلسرائیلیین نحو المستقبل ادني من مستوى التوجهات القرأنهم األوربیین 1987).
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Macleodدراسة ( et al 1997:(
یجابیة" هدفت الدراسة "القلق واالكتئاب الناشئان عن تفسیر األحداث المستقبلیة السلبیة واال

إلى كشف العالقة بین التشاؤم من المسـتقبل وكـل مـن القلـق واالكتئـاب، تكونـت عینـة البحـث مـن 

) فــردا راشــدا وقــد طلــب البــاحثون مــن أفــراد عینــة البحــث خــالل المقابلــة أن یقــدموا تفســیرا لمــا ٣٥(

و مناقضة لذواتهم، كشـفت یتوقعون حدوثه في المستقبل وهل یعتقدون أن هذه التفسیرات مساندة أ

النتــائج أن األفــراد القلقـــین والمكتئبــین یتوقعـــون حصــول األحــداث المســـتقبلیة الســلبیة وأن أســـبابها 

المفترضــة مســاندة، بینمــا عــزوا احتمــال وقــوع األحــداث المســتقبلیة االیجابیــة إلــى عوامــل مناقضــة 

Macleodلذواتهم ( et al 1997.(

,Gizzi)دراسة  2001):
نبؤ بالسلوك المنحرف لدى المراهقین : تأثیر التوجه نحو المستقبل في مواصـلة الدراسـة "الت

والتعلق بالمدرسة" سـعت هـذه الدراسـة الكشـف عـن تـأثیر التوجـه نحـو المسـتقبل فـي التنبـؤ بسـلوك 

طـالب المـدارس الثانویـة العلیــا مـن المـراهقین واالنحرافـات الظــاهرة فـي سـلوكیاتهم والمتمثلـة فــي ( 

لغیــاب مــن المدرســة بــدون إذن، انحرافــات جنســیة) اســتخدم الباحــث أداتــین األولــى لقیــاس للتوجــه ا

نحــــو المســــتقبل، والثانیــــة لقیــــاس مــــدى التعلــــق بالمدرسة.فضــــال عــــن اســــتعانة الباحــــث بالتقــــاریر 

المدرسیة عن سلوك أفراد عینة البحث في المدرسة. أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة إرتباطیـة سـالبة 

المتغیرین: (التوجه نحـو المسـتقبل، والتعلـق بالمدرسـة) واالنحرافـات السـلوكیة لـدى أفـراد عینـة بین 

البحث. وأوصى الباحث بإمكانیة التنبؤ بالسلوك المنحرف لدى المـراهقین مـن خـالل الكشـف عـن 

,Gizziالتوجه نحو المستقبل. ( 2001.(

):٢٠٠٢دراسة (رحمة
. هـدفت مستقبلهم في مجاالت الدراسة والعمل والـدخل""اتجاهات طلبة جامعة الكویت نحو

الدراسة إلى استطالع اتجاهات طلبـة جامعـة الكویـت نحـو مسـتقبلهم فـي مجـاالت الدراسـة والعمـل 

نحـــو المســـتقبل، وعالقـــة هـــذه االتجاهـــات بمتغیـــرات: االختصـــاص الجــــامعي  روالـــدخل والمشـــاع

) طالبــا وطالبــة مــن كلیــات جامعــة ٦٣٠والجــنس ودخــل األســرة. شــمل البحــث عینــة مكونــة مــن (

) فقـرة للتعـرف علـى اتجاهـات أفـراد عینـة البحـث ٤٤الكویت، استخدم الباحث استبیانا مكونا من (

نحو مستقبلهم. بعد التحقق من صـدقها بطریقـة الصـدق الظـاهري وثباتهـا بطریقـة إعـادة التطبیـق، 

بــع كــاي لمعالجــة البیانــات. أهــم مــا اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط بیرســون والنســب المئویــة ومر 

أظهرتــه النتــائج: وجــود اتجاهــات شــائعة لــدى غالبیــة أفــراد عینــة البحــث لمتابعــة الدراســة ولـــدیهم 

توقعــات باالســتفادة منهــا فــي العمــل، بینمــا اظهــر أفــراد عینــة البحــث اتجاهــات أقــل شــیوعا نحـــو 

ئج تمسك اإلناث النتاستقبل. وبینتتفضیل العمل في القطاع الخاص وتوقع البطالة والتفاؤل بالم

مــن أفــراد عینــة البحــث بمتابعــة الدراســة والعمــل داخــل بلــدهم، بینمــا أظهــر أفــراد عینــة البحــث مــن 

ـــــى الوســـــاطة للحصـــــول علـــــى عمـــــل فـــــي المســـــتقبل.  ذوي الـــــدخل المـــــنخفض توقعـــــا بالحاجـــــة إل

  )٢٠٠٢(رحمة،



قیس محمد علي

٣٢

Mello)دراسة  2002):
توجه نحـو المسـتقبل عنـد المـراهقین المنحـدرین مـن اسـر ذات تنبؤات الغد: الدور الوقائي لل"

" هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن توجــه المــراهقین نحــو المســتقبل والتعــرف علــى الــدخل المــنخفض

نوع العالقة بین التوجه نحو المستقبل ومستوى التحصیل الدراسي، فضال عن الكشف عن الفروق 

البحـث تبعـا لمتغیـر الجـنس (ذكور/إنـاث)، شـمل البحـث في التوجه نحو المستقبل بـین أفـراد عینـة 

) طالبــا وطالبــة مــن المرحلــة المتوســطة. اســتخدمت الباحثــة بطاریــة قامــت ١٩٨عینــة مكونــة مــن (

بإعدادها لغرض قیاس التوجه نحو المستقبل فضال عن استعانتها بالتقاریر المدرسـیة التـي تخـص 

ت نتــائج البحـث أن غالبیـة أفــراد عینـة البحـث كــان المسـتویات الدراسـیة ألفـراد عینــة البحـث، أظهـر 

لدیهم توجها ایجابیا نحو المستقبل في المجالین الدراسي والشخصي، وارتبط التوجه االیجابي نحو 

المســتقبل ارتباطــا موجبــا بالمســتوى الدراســي. وأظهــرت النتــائج كــذلك فرقــا ذا داللــة إحصــائیة فــي 

Melloلمتغیر الجنس لصالح اإلناث.(التوجه نحو المستقبل بین الطلبة تبعا  2002.(

,Bryanدراسة  2004):(
"العالقة بین التوجـه نحـو المسـتقبل وكـل مـن االندفاعیـة والسـلوك المنحـرف لـدى المـراهقین"

سـعت هــذه الدراســة إلـى الكشــف عــن العالقــة بـین التوجــه نحــو المسـتقبل واألحــداث المثیــرة وســلوك 

) مراهـق. وقـد أسـفرت النتـائج عـن وجـود ٣٠٠هقین، شـملت الدراسـة (االندفاع والمغـامرة عنـد المـرا

عالقــة ســالبة دالــة إحصــائیا بــین التوجــه االیجــابي نحــو المســتقبل وســلوك االنــدفاع والمغــامرة، كمــا 

أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائیا بین مستوى سلوك االندفاع والمغامرة واضطراب 

,Bryan)قینالصحة النفسیة لدى المراه 2004).

Kaganدراسة ( et al,2004:(
"إدراك األحــداث الســـلبیة واالیجابیـــة المســـتقبلیة وعالقتهـــا بـــالقلق واالكتئـــاب عنـــد المـــراهقین" 

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى توقعــات المــراهقین ألحــداث المســتقبل وعالقتهــا بارتفــاع معــدل 

) مراهقـا مـن تالمیـذ وطلبـة المـرحلتین ٣٩٩٥مـن (الشعور بالقلق واالكتئاب، تكونت عینـة البحـث

)ســنة، اســتخدم الباحــث اســتبیان للكشــف عــن ١٧-١١االبتدائیـة والثانویــة وتراوحــت أعمــارهم بــین (

المشــكالت التــي یعــاني منهــا أفــراد عینــة البحــث فعــال والمشــكالت التــي یتوقعــون حــدوثها مســتقبال. 

لقلـــق العـــالي قـــد أظهـــروا توقعـــات ســـلبیة لألحـــداث أظهـــرت النتـــائج أن األفـــراد الـــذین یعـــانون مـــن ا

المســتقبلیة وكــانوا متشــائمین مــن المســتقبل، وقــد اســتنتج الباحــث أن هــذا التشــاؤم یزیــد مــن القلــق 

Kaganواالكتئاب ( et al,2004.(
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ثانیا الدراسات التي تناولت موضوع عمل الطلبة:
):٢٠٠١دراسة الجلبي (

ف عمـل األطفـال والمـراهقین والتعـرف علـى العوامـل هدفت الدراسة إلى الكشـف عـن ظـرو 

) طفـال ومراهقـا مـن الـذكور واإلنـاث ٢٠٠االجتماعیة واالقتصـادیة التـي یعیشـونها، شـمل البحـث (

) سنة من الذین یعملون في أسواق مدینة بغـداد. أجـرت الباحثـة المقابلـة ١٧-٥من الفئة العمریة (

ت بهم في أمـاكن عملهـم. أظهـرت نتـائج تحلیـل البیانـات المباشرة مع أفراد عینة البحث، حیث التق

ـــى الدراســـة رغـــم ممارســـتهم للعمـــل، وتباینـــت ٨٥أن ( %) مـــن هـــؤالء األفـــراد مـــازالوا مســـتمرین عل

العوامل التي دفعت أفراد عینة البحث للعمـل فكانـت: (سـد نفقـات الدراسـة واالحتیاجـات الشخصـیة 

تمـاد علـى الـنفس وتحمـل المسـؤولیة، فضـال عـن تعلمهـم والستثمار أوقات الفراغ، والرغبـة فـي االع

%) ممـــن شـــملتهم الدراســـة یشـــعرون بالســـعادة لممارســـتهم ٧٨لمهـــن اآلبـــاء)، وبینـــت النتـــائج أن (

%) مــنهم إلــى أنهــم لــن یســتمروا بعملهــم الحــالي وســیبحثون ٢٢للعمــل ونجــاحهم فیــه، بینمــا أشــار (

الكافیــــة وضــــعف اســــتیعابهم للتقنیــــات عــــن عمــــل آخــــر بســــبب عــــدم تمكــــنهم مــــن امــــتالك الخبــــرة

المســــتخدمة فــــي عملهــــم الحــــالي. وأشــــارت النتــــائج إلــــى أن ظــــروف العمــــل ال تــــوفر االحتیاجــــات 

األساســیة مــن الطعــام، كمــا أنهــا تشــعر الطفــل/المراهق بالمهانــة والتهدیــد واإلحبــاط والخــوف مــن 

) فـي ٢٠٠١واالجتماعیـة. (ألجلبـي،االستغالل من قبل الكبار وال توفر الحمایة القانونیـة واألسـریة

  ).١٣: ٢٠٠٤(ألجلبي،

):٢٠٠٦دراسة (العقابي،
بـین وهي دراسة مسـحیة شـاملة ومـن""الطفولة والشباب  دراسة تطلعیة نحو مستقبل أفضل

أهدافها التعرف علـى نسـبة الطلبـة الـذین یفضـلون العمـل علـى الدراسـة واسـتخدمت الباحثـة المسـح 

%) مــن الفتیــان الــذین تتــراوح ٢٨،١ومــات وأظهــرت النتــائج أن مــا نســبته (البیــاني فــي جمــع المعل

ســنة، یفضــلون العمــل علــى الدراســة. والمراهقــون الــذین تتــراوح أعمــارهم  ١٤-١٠أعمــارهم مــابین 

%) یفضلون العمل علـى الدراسـة. وكانـت أسـباب تفضـیل ٣١.٩سنه) فأن منهم (١٨-١٥مابین (

ســة تتنــوع مــا بــین تعلمهــم حرفــة أو للكســب المــادي، أو لتكــوین هــؤالء المــراهقین العمــل علــى الدرا

عائلة، أو للحصول على الخبرة ،حیث إن النسبة العلیا كانت للشباب الذین ینوون الكسب المالي، 

أما لرفع المستوى المعاشي بسبب حالة الفقر لدیهم، أو للوصول إلى مستویات علیا في المجتمع. 

).٢٠٠٦(العقابي،
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باحث على الدراسات السابقة:تعلیق ال
بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة أمكنه استنتاج المؤشرات اآلتیة:

تنوعت أهداف الدراسات السابقة، إذ سعت بعض الدراسات الى كشف العالقة بین 

Macleodالتشاؤم من المستقبل وكل من القلق واالكتئاب كما في دراسة ( et al 1997 ،(

الذي یعده الباحث أقرب متغیر إلى االتجاه نحو –العالقة بین التوجه نحو المستقبل والتعرف إلى 

De)وبین متغیرات أخرى، مثل مستوى التحصیل كما في دراستي كل من -المستقبل Volder

& Lens Mello)و  (1982 Seginer)، والبیئة االجتماعیة كما في دراسة (2002 1987) ،

,Bryanكما في دراسة ومتغیر السلوك المنحرف  )، بینما انفردت دراسة كل من (الجلبي (2004

) بالكشف عن انتشار ظاهرة عمل المراهقین واألطفال في المجتمع ٢٠٠٦) و (العقابي ٢٠٠١

  العراقي.

Macleod) فردا كما في دراسة (٣٥وتباینت أحجام العینات في الدراسات السابقة بین (

et al Kaganا في دراسة () فردا كم٣٩٩٥) و (1997 et al,2004 واختلفت األدوات .(

المستخدمة في الدراسات السابقة إال أن غالبیتها اعتمدت على مقاییس للتعرف على التوجه نحو 

المستقبل فضال عن استعانة بعض الباحثین بتقاریر سیر الطلبة في مدارسهم مثل دراسات كل 

De)من   Volder & Lens ,Gizzi)و (1982 Mello) و (2001 بینما اعتمدت ( (2002

.) المسح البیاني٢٠٠٦) على المقابالت واستخدمت (العقابي ٢٠٠١الجلبي 

توصلت بعض الدراسات إلى وجود عالقة بین سمتي القلق واالكتئاب وبین توقع حصول 

Macleodاألحداث المستقبلیة السلبیة كما في دراسة كل من ( et al Kagan) و(1997 et

al,2004 بینما أشارت نتائج أخرى إلى وجود عالقة بین التوجه نحو المستقبل ومستوى (

Devolderالتحصیل العالي كما في دراسة ( & Lens Mello() و دراسة 1982, 2002(

,Gizzi)بینما أشارت نتائج دراسة  ,Bryanودراسة (2001 ) إلى وجود عالقة ارتباطیة (2004

,Seginer)قبل واالنحرافات السلوكیة في حین أظهرت نتائج دراسة سلبیة بین التوجه نحو المست

قارنة بأقرانهم األوربیین. تدني التوجهات االیجابیة للمراهقین االسرائیلین نحو المستقبل م(1987

) وجود اتجاهات شائعة لدى غالبیة أفراد عینة البحث ٢٠٠٢أظهرت نتائج دراسة (رحمة  و

قعات باالستفادة منها في العمل. وقد أسفرت كل من دراسة (الجلبي لمتابعة الدراسة ولدیهم تو 

) عن توثیق لظاهرة عمل الطلبة وترك الدراسة في بعض األحیان ٢٠٠٦) و (العقابي ٢٠٠١

بسبب عوامل اقتصادیة.

وسیقوم الباحث باإلفادة من هذه الدراسات في إجراءات البحث وعند المقارنة بین ما 

ائج الدراسات السابقة.سیتوصل إلیه وبین نت
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إجراءات البحث:
أوال مجتمع البحث:

األدبي  ابفرعیهالمرحلة اإلعدادیة ب المجتمع األصلي في هذه الدراسة یتكّون من طال

، للعام الدراسي في محافظة نینوىاإلعدادیة والثانویة النهاریةفي المدارس داومینوالعلمي الم

.*البا) ط١٩٩٥١والبالغ عددهم ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩

عینة البحث:ثانیا 
عینة من الطلبة المسجلین فينظرا لكبر حجم مجتمع البحث لجأ الباحث إلى سحب ال

الثانویةاإلعدادیة و المدارس الصفین الرابع والخامس االعدادیین بفرعیهما العلمي واألدبي في

بشكل إعدادیاتاختیار أربعوجرى ، ، وهي المجتمع األصلي للبحثفي مدینة الموصلالنهاریة

المدارس اإلعدادیة والثانویة للبنین في مدینة الموصل، و زار الباحث من مجموع عشوائي 

لغرض تطبیق البحث. وجرى**للمدارس المحددة وأطلع إداراتها على كتاب تسهیل المهمة

وقد استعان الباحث بقوائم أسماء الطالب في بشكل عشوائي.الشعب من كل إعدادیةاختیار 

وقد بلغ لمدرسة الختیار أفراد العینة، إذ اختار الطالب الذین تحمل أسماؤهم التسلسالت الزوجیة ا

، ویمثل تفاصیلال) یوضح ١الجدول (و . واألدبيعلميال للفرعین) طالبًا ٢٩٩العینة ( أفرادعدد 

% من مجتمع البحث.١.٤٩٨هذا العدد نسبة 

  )١جدول (ال

لتي اختیرت لتطبیق أداة البحث وأعداد أفراد العینةأسماء المدارس اإلعدادیة ابینی

الصفاسم المدرسة
الفرع

المجموع
أدبيعلمي

الیرموك
١٨١٩٣٧الرابع

١٨١٦٣٤الخامس

عبد الرحمن 

الغافقي

١٩٢١٤٠الرابع

١٧١٨٣٥الخامس

المركزیة
١٩١٩٣٨الرابع

٢٠٢٠٤٠الخامس

الرشید
٢١١٧٣٨الرابع

١٩١٨٣٧الخامس

١٥١١٤٨٢٩٩المجموع

أخذت البیانات من قسم التخطیط التربوي في المدیریة العامة لتربیة نینوى*

  ٤/١١/٢٠٠٨) بتاریخ ٣٨٣٤٤العدد ( كتاب المدیریة العامة لتربیة محافظة نینوى ذي**
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ثالثا أداة البحث:
تمكن االطالع على األدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي،بعد

)، (الملحـق ٢٠٠٢(رحمـهالباحث من الحصول على أداة لقیاس االتجاه نحو المستقبل قـام ببنائهـا

) فقــرة، مجــال ١٢مجــاالت هــي: المجــال الدراســي تضــمن () تتــوزع فقــرات المقیــاس علــى ثــالث١

) ١٠) فقرة، ومجال االتجاه نحو المستقبل تضـمن (٢٢االتجاهات المستقبلیة نحو العمل والدخل (

فقرات. یجاب على الفقرات باختیار أحد البدائل اآلتیة: (موافـق جـدا، موافـق، متـردد، غیـر موافـق، 

غیر موافق جدا).

ینة من طلبـة جامعـة الكویـت، فكـان مـن الضـروري تعـدیل لتتناسب وع ولكون األداة أعدت

فقرات األداة لتتناسب مع عینة البحث الحـالي. وقـد عـرض الباحـث فقـرات المقیـاس والبـالغ عـددها 

) فقرة مع قائمة تضم الفقرات المقترحة من الباحث على مجموعة من األساتذة المحكمین من ٤٤(

وقد أید غالبیة المحكمین تعدیل بعض الفقرات حسـبما ، *ذوي االختصاص في التربیة وعلم النفس

اقتــرح الباحــث، واقتــرح غــالبیتهم تعــدیل بــدائل اإلجابــة إلــى ثالثــة بــدائل هــي (موافــق، متــردد، غیــر 

، ٢١، ٢٠، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١موافـــــق)، وشـــــملت التعـــــدیالت الفقـــــرات: (

  ).٢، ١). (الملحقین ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٨

صدق األداة:
جرى التحقق من صدق أداة البحث بطریقة الصدق الظاهري، إذ قام الباحث بعرض فقرات 

المقیـــاس بصـــیغته األولیـــة مـــع قائمـــة ضـــمت الفقـــرات المقترحـــة مـــن الباحـــث علـــى مجموعـــة مـــن 

%) مـــن المحكمـــین وحـــرص ٨٠المحكمـــین مـــن ذوي االختصـــاص،.وقد حضـــت الفقـــرات بقبـــول (

ـــى إ ـــى بعـــض الفقـــرات لتتناســـب الباحـــث عل جـــراء التعـــدیالت التـــي اقترحهـــا الســـادة المحكمـــون عل

وخصائص بیئة مجتمع البحث.

السادة المحكمین واختصاصاتهم ومكان عملهم:أسماء*

ا.م.د.فاتح أبلحد فتوحي               علم نفس النمو                       كلیة التربیة/جامعة الموصل.١

ا.م.د.كامل عبد الحمید عباس         علم النفس التربوي                   كلیة التربیة/جامعة الموصل.٢

ین                 علم النفس التربوي                   كلیة التربیة/جامعة الموصلا.م.د خالد خیر الد.٣

ا.م.د.صبیحة یاسر مكطوف          علم نفس النمو                       كلیة التربیة/جامعة الموصل.٤

بیة/جامعة الموصلا.م.د.أسامة حامد محمد               علم النفس التربوي                   كلیة التر .٥

م.د. علي سلیمان حسین              علم النفس التربوي                   كلیة التربیة/جامعة الموصل.٦

م.د. أحمد یونس محمود              إرشاد نفسي وتوجیه تربوي          كلیة التربیة/جامعة الموصل.٧

تربوي          كلیة التربیة/جامعة الموصلم.د. علي علیج خضر                إرشاد نفسي وتوجیه.٨
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ثبات أداة البحث:
الثبـــات بهـــذه الطریقـــة  إذ أن األداةطریقـــة التجزئـــة النصـــفیة لحســـاب ثبـــات الباحـــثاســـتخدم

تقســیم فقــرات  رىوجــ.یعطــي مؤشــرًا عــن االتســاق الــداخلي للفقــرات فــي قیــاس مــا وضــعت لقیاســه

النصـف األول یضـم الفقـرات ذات التسلسـالت الفردیـة والثـاني یضـم الفقـرات نصفین، إلىالمقیاس 

لكـل اسـتمارة ، ثـم جمعـت درجـات الفقـرات الفردیـة ودرجـات الفقـرات الزوجیـةذات التسلسل الزوجـي

ـــیناســـتجابة،  ـــم اســـتخرج معامـــل االرتبـــاط ب ـــاس باســـتخدام معامـــلدرجـــاتث ارتبـــاط نصـــفي المقی

وقـد قـام الباحـث بتصـحیح هـذه  ).٠.٦٧بیرسون. وقد بلغـت قیمـة معامـل االرتبـاط بـین النصـفین (

  ).٠.٨٠٢براون) وبلغ معامل الثبات بعد التصحیح (-القیمة باستخدام معادلة (سبیرمان

إعداد ورقة تعلیمات اإلجابة:
وضـــمت الورقـــة حقــــول قـــام الباحـــث بإعــــداد ورقـــة تعلیمـــات اإلجابــــة ألفـــراد عینـــة البحــــث، 

معلومــات تفیــد الباحــث فــي التوصــل لنتــائج البحــث، وتمــأل مــن قبــل المســتجیب، وهــذه المعلومــات 

نوعان هي:

أوال: معلومات عامة تشمل: العمر، الصف، سنوات الرسوب، 

ثانیا: معلومات تمأل من قبل الطلبة الذین یمارسون العمـل وتشـمل: أوقـات العمـل، عـدد السـاعات 

یها یومیا في العمل، هل الطالب فاقد للوالدین أو أحدهما، ما نوع العمل الذي یمارسه.التي تقض

تطبیق المقیاس:
 ١٥/٣/٢٠٠٩) خمسـة أیـام مـن تـاریخ ٥جرى تطبیق البحث میدانیا فـي فتـرة زمنیـة قـدرها (

من قام الباحث بتطبیق المقیاس والذي یتكون البحث بعد أن تم تحدید عینة  ١٩/٣/٢٠٠٩لغایة 

االلتــزامالعینــة علــى أفــراد  )، وحــث الباحــث ٤٤ورقــة تعلیمــات اإلجابــة، والفقــرات البــالغ عــددها (

اخفــاء الغــرض مــن المقیــاس وذلــك مــن ، وقــد راعــى الباحــث عنــد التطبیــق بالتعلیمــات فــي اإلجابــة

إجابـةبأنـه ال توجـد ینأوضـح الباحـث للمسـتجیبأجل الحصول على بیانـات صـادقة وغیـر مزیفـة.

المواقف التي تضمنها المقیاس. إزاءحیحة أو خاطئة بل هي وجهات نظر لكل فرد ص
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:تصحیح اإلجابات
منلعینة المؤلفةل االستماراتقام الباحث بتصحیح التطبیق ألداة البحث إجراء بعد أن

 ١لإلجابة  متردد، و ٢لإلجابة موافق، و ٣وقد أعطى الباحث األوزان اآلتیة: (،) طالباً ٢٩٩(

لإلجابة غیر موافق) عندما تكون الفقرات ایجابیة، وتعكس هذه األوزان عندما تكون الفقرات 

) وأدنى درجة متوقعة ١٣٢سلبیة. وبذلك ستكون أعلى درجة متوقعة للمستجیب على المقیاس (

  ).٨٨)، والمتوسط النظري للمقیاس هو (٤٤(

رابعا الوسائل اإلحصائیة:
ة في استخراج نسب اتفاق المحكمین حول فقرات أداة البحـث، استخدم الباحث النسب المئوی

بــراون الســتخراج معامــل ثبــات أداة البحــث، واالختبــار -ومعامــل ارتبــاط بیرســون ومعادلــة ســبیرمان

فضــال عــن التــائي لعینــة واحــدة للتعــرف علــى مســتوى االتجاهــات المســتقبلیة ألفــراد عینــة البحــث،

العالقـــة بـــین متغیـــري البحـــث، وقـــد اســـتعان الباحـــث  ف عـــنســـیلایر للكشـــمعامـــل ارتبـــاط بوینـــت بای

) وقام بمعالجة البیانات بالحاسوب.spssبالبرنامج االحصائي (

عرض النتائج ومناقشتھا:
سیجري عرض النتائج على وفق األهداف الموضوعة وكما یلي:

الهـــدف األول "الكشــــف عـــن نســــبة انتشــــار ظـــاهرة عمــــل طــــالب المرحلـــة اإلعدادیــــة فــــي 

ارس مدینة الموصل بعد الدوام المدرسي".مد

) مـنهم یمارســون العمـل علــى ٣١) طالبـا، (٥٧بلـغ عـدد الطــالب الـذین یمارسـون العمــل (

) طالبـا ٣٩) طالبـا یمارسـون العمـل فـي العطـل فقـط، كمـا أظهـرت النتـائج أن (٢٦مدار السنة و (

أن متوسط عدد ساعات عمل من الذین یمارسون العمل لدیهم على األقل سنة رسوب واحدة، كما 

) ســاعات، بینمــا معــدل ســاعات عمــل الطــالب الــذین ٨الطــالب الــذین یعملــون فــي العطــل فقــط (

) طــالب كــانوا فاقــدین لــألب ٨) ســاعات، وأشــارت النتــائج أن (٤یعملــون علــى مــدار الســنة كــان (

قدا لكال والدیه.) آخرین فاقدین لألم ولم یكن أي طالب من الذین یعملون بعد الدوام فا٣بینما (

%) مـن مجمـوع العینـة، وعنـد ١٩.٠٦ویشكل عدد الطلبـة الـذین یمارسـون العمـل نسـبة (

) یالحظ تناقص في نسـبة الطـالب ٢٠٠٦مقارنة هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة (العقابي 

رت علـى الذین یمارسون العمل بعد الدوام، ویفسر الباحث هذا التناقص بأن الدراسة الحالیـة اقتصـ

) اعتمـدت علـى بیانـات عـن ٢٠٠٦ عینة من طالب مدارس مدینة الموصل بینما دراسـة (العقـابي

أنحـــاء العـــراق، ویـــرى الباحـــث أن القیمـــة العالیـــة لمكانـــة الشـــهادة الدراســـیة المتحســـنة بشـــكل  كافـــة

ة ملحـوظ لـدى أبنــاء المجتمـع العراقــي فـي الســنوات األخیـرة لــم تحـد بشــكل كبیـر مــن ظـاهرة ممارســ
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الطالب للعمل، وبالرغم من زیادة االهتمام الملحوظ بالجانب الدراسي من قبـل اسـر الطلبـة إال أن 

هذه الطاهرة الزالت شائعة.

الهــدف الثـــاني "التعـــرف إلـــى األســباب التـــي تـــدعو طـــالب المرحلــة اإلعدادیـــة للعمـــل بعـــد 

الدوام المدرسي".

إذ أظهـرت النتــائج أن مســاعدة حــث،علـى وفــق اســتجابات أفـراد عینــة البتباینـت األســباب

ـــــ ( ــــررا مؤشــــرا ل ـــــ ٧١.٩األســــرة كــــان مب ــــدین كــــان ســــببا مؤشــــرا ل %) مــــن الطــــالب و إجبــــار الوال

%)، وأما الرغبة في تعلم مهنـة اآلبـاء فكـان ٢٢.٨%)، وأوقات الفراغ كان سببا مؤشرا لـ (٣١.٥(

%) مــن الطــالب ١٢.٢شــره (%)، بینمــا كانــت الرغبــة فــي تحمــل المســؤولیة ســببا أ١٧.٥ســببا لـــ (

). مــن النســب أعــاله یمكــن االســتدالل علــى أن غالبیــة الطــالب ٢الـذین یمارســون العمــل (الجــدول 

یمارسون العمل بعد الدوام المدرسي بسبب التدني الملحوظ للمستوى االقتصادي ألسرهم، وأن هذا 

ق العمـل رغـم أنهـم قد دعا بعض اآلبـاء إلـى زج أبنـائهم فـي سـو -حسب رأي الباحث-االنخفاض 

مــازالوا طالبــا وهــم أحــوج مــا یكونــوا للرعایــة مــن قبــل الكبــار، أمــا أوقــات الفــراغ والرغبــة فــي تحمــل 

المسؤولیة والرغبة في تعلم مهن اآلباء كانت أسبابا دافعة لنسبة قلیلة من الطالب لممارسة العمـل 

توصـــــلت إلیـــــه دراســـــة بعـــــد الـــــدوام. وقـــــد اتفقـــــت نتـــــائج الهـــــدف الثـــــاني إلـــــى حـــــد كبیـــــر مـــــع مـــــا 

  ).٢٠٠٢(الجلبي

  )٢الجدول (

األسباب التي دفعت أفراد عینة البحث إلى ممارسة العمل بعد الدوام حسب تكراراتها

النسبةالتكراراألسبابت

%٤١٧١.٩مساعدة األسرة ١

%١٨٣١.٥والدي یجبراني على العمل٢

%١٣٢٢.٨أوقات الفراغ٣

%١٠١٧.٥آلباءالرغبة في تعلم مهن ا٤

%٧١٢.٢الرغبة في تحمل المسؤولیة٥
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الهدف الثالـث "التعـرف إلـى االتجاهـات المسـتقبلیة لطـالب المرحلـة اإلعدادیـة فـي مـدارس 

مدینة الموصل".

ـــى مقیـــاس االتجـــاه نحـــو  ـــة البحـــث عل ـــائج أن المتوســـط الحســـابي ألفـــراد عین أظهـــرت النت

) درجـة وهـذا المتوسـط المتحقـق ١٣.٦اف معیـاري قـدره () درجـة وبـانحر ٨١.٣٢المستقبل قد بلـغ (

)، ولغرض الكشف عن معنویة هـذا الفـرق اسـتخدم ٨٨أدنى من المتوسط النظري للمقیاس البالغ (

االختبار التائي لعینة واحدة وأظهرت نتائج االختبار أن الفرق بین المتوسطین ذو داللة إحصـائیة 

)، (الجــدول ٠.٠٥نظیرتهــا الجدولیــة عنــد مســتوى معنویــة (الن القیمــة التائیــة المحســوبة اكبــر مــن

) وهذه النتیجة تدل على أن اتجاهات أفراد عینة البحث نحو المستقبل متدنیة.٣

  )٣(الجدول 

الستجاباتاالختبار التائي لعینة واحدة لداللة الفرق بین الوسط الفرضي والوسط الحسابي

ستقبلالتوجه نحو المعلى مقیاسلعینةأفراد ا

عدد عینة 

البحث

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

عند مستوى  الداللةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ٠.٠٥

  دالة  ٨.٤٤٧١.٩٦  ٨١.٣٢١١٣.٦٧١٨٨  ٢٩٩

,Seginer)وتتفق هذه النتیجة مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـتي كـل مـن Kaganو( (1987

et al,2004( ـــى اســـتخراج ـــتمكن الباحـــث مـــن التفســـیر العلمـــي لهـــذه النتیجـــة عمـــد ال ، ولكـــي ی

المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد عینة البحث لكل مجال على حدة وكما یأتي:

المجال الدراسي:-١
بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي الســـــتجابات أفـــــراد عینـــــة البحـــــث علـــــى فقـــــرات المجـــــال الدراســـــي 

) درجـــة، وقیمـــة المتوســـط المتحقـــق هـــذه أدنـــى مـــن ٤.٣٢٨ي قـــدره () وبـــانحراف معیـــار ٢٣.٦٤١(

هــذا الفــرق اســتخدم الباحــث االختبــار مــن معنویــة) ولغــرض التحقــق ٢٤المتوســط النظــري البــالغ (

) وهـي ١.٤٣٤التائي لعینة واحدة، وأظهرت نتیجة االختبار أن القیمة التائیة المحسوبة قد بلغت (

)، تشیر هذه النتیجة إلـى أن ٤)، (الجدول ٠.٠٥مستوى معنویة (أدنى من نظیرتها الجدولیة عند 

مستوى اتجاهات أفراد عینة البحث نحو المستقبل في المجال الدراسي مساویا للمتوسط النظري.

  )٤الجدول (
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الستجاباتاالختبار التائي لعینة واحدة لداللة الفرق بین الوسط الفرضي والوسط الحسابي

ات المجال الدراسيعلى فقر  لعینةأفراد ا

عدد عینة 

البحث

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

عند مستوى  الداللةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ٠.٠٥

غیر دالة  ١.٤٣٤١.٩٦  ٢٤  ٢٣.٦٤١٤.٣٢٨  ٢٩٩

مجال االتجاھات المستقبلیة نحو العمل والدخل:-
تجابات أفراد عینة البحث على فقرات مجال االتجاهات بلغ المتوسط الحسابي الس

) درجة، وقیمة ٨.٠٠٦) وبانحراف معیاري قدره (٤١.١٩٨المستقبلیة نحو العمل والدخل (

) ولغرض التحقق من معنویة هذا ٤٤المتوسط المتحقق هذه أدنى من المتوسط النظري البالغ (

، وأظهرت نتیجة االختبار أن القیمة التائیة الفرق استخدم الباحث االختبار التائي لعینة واحدة

)، ٠.٠٥) وهي أعلى من نظیرتها الجدولیة عند مستوى معنویة (٦.٠٥١المحسوبة قد بلغت (

)، تشیر هذه النتیجة إلى أن مستوى اتجاهات أفراد عینة البحث نحو المستقبل في ٥(الجدول 

لمتوسط النظري. ویعزو الباحث هذه مجال االتجاهات المستقبلیة نحو العمل والدخل أدنى من ا

النتیجة إلى أن األحداث والظروف االستثنائیة التي یعیشها المجتمع العراقي بشكل عام والمؤثرة 

في الطلبة بشكل مباشر وفعال قد فرضت ضغوطا وهواجس تسبب القلق -حسب رأي الباحث–

ون مشكلة البطالة التي یعاني لدى الطلبة من المستقبل في مجال العمل والدخل، إذ أنهم یستشعر 

منها الشباب حالیا ویتوقعون أنهم سیواجهونها مستقبال.

  )٥(الجدول 

الستجاباتاالختبار التائي لعینة واحدة لداللة الفرق بین الوسط الفرضي والوسط الحسابي

على فقرات مجال العمل والدخللعینةأفراد ا

عدد عینة 

البحث

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

لمعیاريا

المتوسط 

النظري

عند مستوى  الداللةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ٠.٠٥

  دالة  ٦.٠٥١١.٩٦  ٤٤  ٤١.١٩٨٨.٠٠٦  ٢٩٩

مجال االتجاه نحو المستقبل:-٣
بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عینة البحث على فقرات مجال االتجاه نحو 

) درجة، وقیمة المتوسط المتحقق هذه ٣.٢٣٢یاري قدره () وبانحراف مع١٧.٦٦٢المستقبل (
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) ولغرض التحقق من معنویة هذا الفرق استخدم الباحث ٢٠أدنى من المتوسط النظري البالغ (

االختبار التائي لعینة واحدة، وأظهرت نتیجة االختبار أن القیمة التائیة المحسوبة قد بلغت 

)، تشیر ٦)، (الجدول ٠.٠٥ند مستوى معنویة () وهي أعلى من نظیرتها الجدولیة ع٦.٠٥١(

هذه النتیجة إلى أن مستوى اتجاهات أفراد عینة البحث في مجال االتجاه نحو المستقبل أدنى من 

یتوقعون مجابهة صعوبات  قد المتوسط النظري. ویبرر الباحث هذه النتیجة بأن أفراد عینة البحث

فضال عن التخوف الذي قد ینشأ نتیجة ما یمر ستعوق تحقیق األهداف والطموحات المستقبلیة،

به الطالب من ظروف تسبب لهم ضغوطا تهدد آمالهم المستقبلیة.

  )٥(الجدول 

الستجاباتاالختبار التائي لعینة واحدة لداللة الفرق بین الوسط الفرضي والوسط الحسابي

على فقرات مجال االتجاه نحو المستقبللعینةأفراد ا

عدد عینة 

  ثالبح

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

عند مستوى  الداللةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ٠.٠٥

  دالة  ١٢.٠٨٦١.٩٦  ٢٠  ١٧.٦٦٢٣.٢٣٢  ٢٩٩

عن العالقة بین عمل طالب المرحلة اإلعدادیة في مدارس مدینـة الموصـل "الكشف الهدف الرابع:

".باتجاهاتهم المستقبلیةبعد الدوام المدرسي 

وهـو مؤشـر ) ٠.٣١٧-) قـد بلـغ (أظهرت النتائج أن قیمة معامل ارتبـاط (بوینـت بایسـیلایر

علــى عالقــة ارتباطیــه ســالبة، ولغــرض التحقــق مــن قیمــة هــذا المعامــل والتأكــد مــن أنهــا ال تســاوي 

 أن ط. وقــد تبــینصــفرا قــام الباحــث باســتخدام االختبــار التــائي للكشــف عــن معنویــة معامــل االرتبــا

 )٦.٦٨٤( المطلقــةداللــة إحصــائیة إذ بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبةقیمــة معامــل االرتبــاط ذات

). أي أن العالقـة ٠.٠٥) عند مستوى معنویة (١.٩٦( البالغةنظیرتها الجدولیة وعند مقارنتها مع 

ذه النتیجــة الباحــث هـویبـرر واتجاهـاتهم نحــو المسـتقبل عالقــة ارتباطیـه ســالبة.بـین عمـل الطــالب 

كـان مسـتوى اتجاهـاتهم نحـو الـذین یمارسـون العمـل بعـد الـدوام المدرسـيویعزوها إلى أن الطـالب

وتتفـق هـذه النتیجـة مـع مـا .المستقبل أدنى من مستوى اتجاهـات أقـرانهم الـذین ال یمارسـون العمـل

مظـــاهر نفســـیة ) مـــن حیـــث ارتبـــاط ظـــاهرة عمـــل المـــراهقین ب٢٠٠٢توصـــلت إلیـــه دراســـة (الجلبـــي

ســلبیة. ویعتقــد الباحـــث أن الطــالب الـــذین یمارســون العمـــل بعــد الـــدوام لــدیهم دوافـــع آنیــة لتطـــویر 

بتطـــویر الحاضـــر الـــذي یشـــعرهم -مضـــطرین-وتحســـین المســـتوى االقتصـــادي أي أنهـــم یهتمـــون 
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بعـــبء الحیـــاة والتزاماتهـــا وهـــذا بـــدوره یشـــكل لـــدیهم صـــورة ضـــبابیة لمـــا ســـیكون علیـــه الحـــال فـــي 

لمستقبل.ا

التوصیات والمقترحات:
في سیاق ما توصل إلیه الباحث یقدم التوصیات والمقترحات اآلتیة:

التوصیات-١
یوصي الباحث بـ:

 توجیه أولیـاء أمـور الطـالب "عـن طریـق المؤسسـات التربویـة ووسـائل اإلعـالم" بالقیـام بواجبـاتهم

كنوا من االهتمام بدراستهمتجاه أبنائهم وتوفیر البیئة االجتماعیة المناسبة لیتم

 تفعیل التشریعات التي تتعلق بضوابط لعمل المراهقین بشكل عـام والطـالب بشـكل خـاص والتـي

توفر الحمایة القانونیة لهم من االستغالل.

الذین یعملون بعـد الـدوام بشـكل خـاص حـول تقدیم الخدمات اإلرشادیة للطالب عموما والطالب

هي التي ستضمن فرصة العمل المناسب إلمكانات الطالب.موضوع أهمیة الدراسة ألنها 

 قیام التربویین (مرشدین ومدرسین) بالتوجیه المستمر للطالب وٕارشادهم بأهمیة المستقبل وكیفیـة

التخطیط الجید لتحقیق األهداف المستقبلیة.

الب قیـــام وزارات (التربیـــة، الشـــباب، والعمـــل) باســـتحداث بـــرامج تضـــمن االشـــتراك الطـــوعي للطـــ

بأعمــــال مناســــبة فــــي العطلــــة الصــــیفیة بمــــا یضــــمن تطــــویر الجوانــــب المهاریــــة واالجتماعیــــة 

واالقتصادیة لهم.

المقترحات-٢
یقترح الباحث إجراء دراسات تستهدف:

 الكشف عن عالقة عمل الطالب بعد الدوام المدرسي بمتغیرات نفسیة واجتماعیـة مثـل: السـمات

قتصادي ألسرة الطالب. النفسیة، المستوى الثقافي واال

.التعرف إلى أنواع األعمال التي یمتهنها الطالب بعد الدوام المدرسي

 .التعرف إلى مستوى انتشار ظاهرة عمل طالب الجامعة بعد الدوام
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المصادر:
 العلــــوم مجلــــةواالجتماعیــــةالنفســــیة العلــــوم فــــي االتجــــاهمفهــــوم. )١٩٨١( .ســــالمةمحمــــدآدم،

  .١٧-٧.ص ص الكویت،٤العدد ،االجتماعیة

.بیروت انـــلبنمكتبة.االجتماعیة العلوم مصطلحاتمعجم. )١٩٧٨( .زكي أحمد، بدوي

) "أثـر الحصـار االقتصـادي علـى الجوانـب الصـحیة لألطفـال فـي ٢٠٠٤الجلبي، سوسـن شـاكر. (

ص ص  ٢٠٠٤كــانون الثــاني  ١العــدد  مجلــة شــبكة العلــوم النفســیة العربیــةالعــراق" 

٢٤-١١ .

.جدةالفنون دار.االتجاهاتقیاس و االستفتاءاتبناء.هـ)١٤١٢( عجیربنزاید، حارثيال

"أثـــر الضــــغوط النفــــسیة علـــى النظـــرة المســـتقبلیة للشـــباب" )٢٠٠٣كریمـــة ســـید محمـــود (،خطـــاب

   .٢٠٠٣اكتوبرمجلة دراسات الطفولة

http://www.mathashraf.maktoopplog.com/976777/.

) "اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة الكویـــت نحـــو مســـتقبلهم فـــي مجـــاالت الدراســـة ٢٠٠٢، أنطـــون (رحمـــه

لمجلــد األول. . امجلــة اتحــاد الجامعــات العربیــة للتربیــة وعلــم الــنفسوالعمــل والــدخل" 

  .١٧٠-١٢٩ص  ص  ٢٠٠٢العدد الثاني 

منظـور زمـن المسـتقبل كمفهـوم دافعـى معرفـى وعالقتـة ) " ١٩٩٥م، السید عبد الدایم ( عبد السال

بكــل مــن الجــنس والتخصــص ، والتحصــیل االكــادیمى لــدى طلبــة كلیــة التربیــة جامعــة 

. ص  ١٩٩٥بـع ،اكتـوبر المجلد الخامس ، العدد الرامجلة دراسات نفسیة، "الزقازیق

   .٦٧٦ - ٦٤٣ص

"الطفولــة والشــباب  دراســة تطلعیــة نحــو مســتقبل أفضــل"") ٢٠٠٦العقــابي، ابتســام عبــد الزهــرة (

بحـــث غیـــر منشـــور. وزارة الشـــباب والریاضـــة. مكتـــب مستشـــار الـــوزیر لشـــؤون الشـــباب 

جمهوریة العراق.

ه نحـــــو المســـــتقبل وعالقتـــــه بـــــبعض مســـــتوى التوجـــــ) " ٢٠٠٣اهیم بـــــدر ( محمـــــود، ابـــــراهیم وابـــــر 

االضــــطرابات لــــدى الشــــباب الجــــامعى دراســــة مقارنــــة بــــین عینــــات مصــــریة وســــعودیة" 

تصـــدرها الجمعیـــة المصـــریة للدراســـات النفســـیة. المجلـــة المصـــریة للدراســـات النفســـیة

  . ٨٢ – ٣٤ ص، ص ٢٠٠٣یولیو  – ٤٠العدد  -١٣المجلد 

"الطفولـة و المراهقـة"علم الـنفس التكـویني " )١٩٨٨صباح حنا و یوسف حنا إبـراهیم ،(هرمز،

الموصل.،جامعة الموصلدار الكتب للطباعة والنشر،

Bryan, Angela, (2004). "Relationships Between Future Orientation,
Impulsive Sensation Seeking, and Risk Behavior Among
Adjudicated Adolescents" Journal of Adolescent Research, v19
n4 Jul 2004 pp428-445
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المالحق

  )١الملحق (

فقرات مقیاس االتجاه نحو المستقبلحول استبیان آراء المحكمین

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل/كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

استبیان آراء المحكمین

  رم...........................المحتحضرة األستاذ الفاضل الدكتور........

تحیة طبیة:

ن العالقـــة بــــین عمـــل طـــالب المرحلــــة یـــروم الباحـــث إجــــراء دراســـة تســـتهدف الكشــــف عـــ

، ولغرض تحقیق هذا الهدف سیستعین الباحـث بمقیـاسیةالمستقبلباتجاهاتهم اإلعدادیة بعد الدوام 

یئة الكویتیة، وتكون اإلجابـة علـى لیتناسب مع الب )٢٠٠٢االتجاهات المستقبلیة الذي أعده (رحمة

، موافـق، متـردد، غیـر موافـق، غیـر موافـق موافـق جـداباختیار واحـد مـن البـدائل اآلتیـة: (فقراته

).جدا

طالب المرحلة اإلعدادیـة فـيوقد اقترح الباحث صیغا جدیدة  لبعض الفقرات لتتناسب مع

البیئــة العراقیــة. ویتوجــه إلــیكم إلبــداء آراءكــم حــول صــالحیة الصــیغ المقترحــة لهــذه الفقــرات فضــال 

وٕابــداء آراءكــم حــول مالءمــة فقــرات المقیــاس عــن إطالعكــم علــى الفقــرات التــي لــم یعــدلها الباحــث 

اإلجابــة التــي یقترحهــا الباحــث، وهــي: (موافــق، لتحقیــق الهــدف.من اســتخدامه، وصــالحیة بــدائل 

(وجهــة نظــر الفــرد المتضــمنة نحــو المســتقبل: متــردد، غیــر موافــق). علمــا أن المقصــود باالتجــاه

ع أن یواجهها في حیاته المقبلة) مكونات معرفیة وعاطفیة نحو مجاالت ومواضیع وأحداث یتوق

وتقبلوا فائق التقدیر واالحترام

الباحث

د.قیس محمد علي

فقرات مقیاس االتجاه نحو المستقبل بصورته األولیة
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صالحة  الفقرات  ت
غیر 

صالحة
التعدیالت

أوال: مجال المشاعر نحو الدراسة الجامعیة ونتائجها

عي آخر.أفضل التحول إلى دراسة اختصاص جام.١

ارغب باالنسحاب من الجامعة قیل إكمال الدراسة والتخرج..٢

سأنسحب من الجامعة إذا عرض علي عمل مغر یشترط ترك الجامعة..٣

سأنسحب من الجامعة إذا عرض زواج مغر یشترط تركها..٤

أتوقع االستفادة من دراستي الجامعیة في حیاتي المستقبلیة..٥

الجامعیة تكفي إلعدادي للعمل أالختصاصي.إن دراستي.٦

أتوقع أن احتاج بعد تخرجي إلى دورات تدریبیة تؤهلني للعمل..٧

أتوقع أن استفید من دراستي الجامعیة في تحسین مركزي االجتماعي..٨

سأسعى بعد تخرجي إلى االلتحاق بالدراسات العلیا..٩

ورا أو أدیبا أو كاتبا.اطمح أن أصبح باحثا أو عالما مشه.١٠

سأواصل القراءة واإلطالع بعد تخرجي في الجامعة..١١

أتوقع أن تتناقص فوائد الدراسة الجامعیة بسبب كثرة الخریجین ..١٢

ثانیا: االتجاهات المستقبلیة نحو العمل والدخل

أفضل العمل في وظیفة حكومیة أو مؤسسة عامة..١٣

ت غیر حكومیة.أفضل العمل لدى شركا.١٤

أفضل العمل بمشروع خاص بي..١٥

أفضل القیام بأكثر من عمل ألحصل على دخل أكثر..١٦

أفضل عدم االرتباط بعمل معین ..١٧

أفضل العمل الذي یوفر لي دخال مرتفعا مهما كان وضع هذا العمل..١٨

أفضل العمل الذي یعطیني مركزا مرموقا وان كان دخله قلیال..١٩

أفضل العمل داخل الكویت..٢٠

أفضل أن اشتغل بعمل یتوافق مع اختصاصي الجامعي ..٢١

أفضل أن أشتغل بعمل یحقق لي ترقیات سریعة..٢٢

جهدا كبیرا .بأفضل أن اشغل بعمل مریح ال یتطل.٢٣

أفضل أن أشتغل بعمل فیه أجازات أكثر وأطول..٢٤

قابة علي.أفضل العمل الذي تقل فیه الر .٢٥

أتوقع أن احصل على العمل الذي ارغب فیه..٢٦

أتوقع أن احتاج إلى واسطة حتى احصل على عمل مناسب..٢٧

أتوقع البطالة والبحث عن عمل مدة قد تصل إلى سنة أو أكثر..٢٨

أتوقع أن یكون دخلي من عملي كافیا للمعیشة الكریمة..٢٩

ن اآلن.أتوقع أن أعیش بمستوى أفضل م.٣٠

أتوقع أن أشتغل بعمل یتوافق مع اختصاصي الجامعي..٣١

أتوقع أن استفید من شهادتي الجامعیة في الحصول على عمل..٣٢

أتوقع أن استفید من دراستي في النجاح في عملي ..٣٣
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صالحة  الفقرات  ت
غیر 

صالحة
التعدیالت

أتوقع أن أهاجر من اجل العمل خارج الكویت..٣٤

ثالثا: مجال االتجاه نحو المستقبل

ني متفائل بالمستقبل الذي ینتظرني.إ.٣٥

حین أفكر بمستقبلي اشعر بالقلق..٣٦

حین أفكر بمستقبل الكویت اشعر باالطمئنان..٣٧

حین أفكر بمستقبل المتعلمین تتضاءل مطامحي..٣٨

مستقبلي غامض وال اعرف ما ینتظرني..٣٩

أتوقع أن أواجه مشكالت صعبة في حیاتي المستقبلیة..٤٠

أتوقع أن تكون حیاتي المستقبلیة اسعد من حیاتي الحاضرة..٤١

حین أفكر بالمستقبل اشعر أن تفكیري یتأثر بالغزو العراقي واألزمات الالحقة..٤٢

إن تفكیري بالمستقبل یزداد من سنة إلى أخرى..٤٣

نادرا ما أفكر بمستقبلي..٤٤
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ة وفقرات مقیاس االتجاه نحو المستقبل بصورتها النهائیةورقة تعلیمات اإلجاب

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل/كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

  الطالب............. يعزیز 

تحیة طبیة:

بــین یــدیك مجموعــة مــن الجمــل التــي تعبــر عــن وجهــات نظــر مختلفــة یمتلكهــا كــل طالــب 

) تحــت علــق بالحیــاة المســتقبلیة، یرجــى قراءتهــا بعنایــة ووضــع إشــارة (حــول موضــوعات تت

البدیل الذي تراه یعبر عـن وجهـة نظـرك واعتقـادك. الرجـاء ملـئ حقـول المعلومـات فـي أدنـاه وعـدم 

ترك أي جملة دون إجابة.

أوال: معلومات عامة

رسوب:ك سنوات صف:            هل لدیالعمر:                              ال

ثانیا: معلومات تمأل من قبل الطلبة الذین یمارسون العمل

أوقات العمل:     في العطلة فقط                على مدار السنة  -١

ما عدد الساعات التي تقضیها یومیا في العمل؟ -٢

هل أنت فاقد:        األب:                 األم:                كلیهما:  -٣

ب الذي یدعوك لممارسة العمل؟ما السب-٤

مساعدة األسرة 

  أوقات الفراغ

تحمل المسؤولیةالرغبة في 

مهن اآلباءالرغبة في تعلم 

والدي یجبراني على العمل

الباحث

د.قیس محمد علي
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فقرات مقیاس االتجاه نحو المستقبل بصورته النهائیة

مترددموافق  الفقرات  ت
غیر 

موافق

اسياوال: المجال الدر 

أفضل التحول إلى دراسة فرع آخر.  ١

ارغب بترك الدراسة.  ٢

ساترك الدراسة إذا عرض علي عمل مغر یشترط ترك المدرسة.  ٣

ساترك الدراسة إذا عرض زواج مغر یشترط تركها.  ٤

أتوقع االستفادة من الدراسة اإلعدادیة في حیاتي المستقبلیة.  ٥

دادیة تكفي إلعدادي للعمل.إن دراستي اإلع  ٦

أتوقع أن احتاج بعد اكمالي الدراسة إلى دورات تدریبیة تؤهلني للعمل.  ٧

أتوقع أن استفید من دراستي اإلعدادیة في تحسین مكانتي االجتماعیة.  ٨

سأسعى بعد تخرجي من اإلعدادیة إلى االلتحاق بالجامعة.  ٩

الما مشهورا أو أدیبا أو كاتبا.اطمح أن أصبح باحثا أو ع  ١٠

سأواصل القراءة واإلطالع حتى بعد إكمالي الدراسة الجامعیة.  ١١

أتوقع أن تتناقص فوائد الدراسة بسبب كثرة الخریجین .  ١٢

ثانیا: االتجاهات المستقبلیة نحو العمل والدخل

و مؤسسة عامة.أخشى أن امكاناتي ال تؤهلني للعمل في وظیفة حكومیة أ  ١٣

أفضل العمل لدى شركات غیر حكومیة.  ١٤

أفضل العمل بمشروع خاص بي.  ١٥

أفضل القیام بأكثر من عمل ألحصل على دخل أكثر.  ١٦

أفضل عدم االرتباط بعمل معین.  ١٧

أفضل العمل الذي یوفر لي دخال مرتفعا مهما كان وضع هذا العمل.  ١٨

عمل الذي یعطیني مركزا مرموقا وان كان دخله قلیال.أفضل ال  ١٩

        .قأفضل العمل داخل العرا  ٢٠

أفضل أن اشتغل بعمل یتناسب مع دراستي.  ٢١

أفضل أن اشتغل بعمل یحقق لي ترقیات سریعة.  ٢٢

جهدا كبیرا . بأفضل أن اشتغل بعمل مریح ال یتطل  ٢٣

جازات أكثر وأطول.أفضل أن اشتغل بعمل فیه أ  ٢٤

أفضل العمل الذي تقل فیه الرقابة علي.  ٢٥

أتوقع أن احصل على العمل الذي ارغب فیه.  ٢٦

أتوقع أن احتاج إلى واسطة حتى احصل على عمل مناسب.  ٢٧

أتوقع البطالة والبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة مدة قد تصل إلى سنة أو أكثر.  ٢٨

توقع أن یكون دخلي من عملي كافیا للمعیشة الكریمة.أ  ٢٩

أتوقع أن أعیش بمستوى أفضل من اآلن.  ٣٠

أتوقع أن اشتغل بعمل یتوافق مع االختصاص الجامعي الذي سأدرسه.  ٣١

أتوقع أن استفید من الشهادة الجامعیة في الحصول على عمل.  ٣٢

النجاح في عملي.أتوقع أن استفید من دراستي في   ٣٣

أتوقع أن أهاجر خارج العراق من اجل العمل.  ٣٤
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٥١

مترددموافق  الفقرات  ت
غیر 

موافق

ثالثا: مجال االتجاه نحو المستقبل

إني متفائل بالمستقبل الذي ینتظرني.  ٣٥

حین أفكر بمستقبلي اشعر بالقلق.  ٣٦

حین أفكر بمستقبل العراق اشعر باالطمئنان.  ٣٧

لمین تتضاءل طموحاتي.حین أفكر بمستقبل المتع  ٣٨

مستقبلي غامض وال اعرف ما ینتظرني.  ٣٩

أتوقع أن أواجه مشكالت صعبة في حیاتي المستقبلیة.  ٤٠

أتوقع أن تكون حیاتي المستقبلیة اسعد من حیاتي الحاضرة.  ٤١

حقة.حین أفكر بالمستقبل اشعر أن تفكیري یتأثر باالحتالل األمریكي واألزمات الال  ٤٢

إن تفكیري بالمستقبل یزید من خوفي  سنة بعد أخرى.  ٤٣

نادرا ما أفكر بمستقبلي.  ٤٤


