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 ملخص

والكشف  المعاقين بصرياالمراهقين ني لدى هدفت الدراسة إلى بناء مقياس قلق المستقبل المه

فقرة( موزعة  54عن خصائصه السيكومترية، وعليه تم بناء الصورة األولية للمقياس مكونة من )

م ليكرت الخماسي، وبعد تكييف على ثالث أبعاد: بعد التفكير؛ البعد النفسي؛ البعد الجسمي، وفق سل

من الجنسين بمدرسة  ( مراهقا معاقا بصريا26) قراءة تم تطبيقه علىالمقياس بطريقة برايل لل

بصريا بوالية بسكرة بالجزائر، وبعد المعالجة اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية  المعوقين

( 44في صورته النهائية يتكون من ) دلّت النتائج على أن المقياس؛  (SPSS22)للعلوم االجتماعية

فقرة موزعة على ثالث أبعاد، ويتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة وبتالي فهو صالح لقياس ما 

وضع لقياسه، وعليه خلصت الدراسة إلى التوصية بتقنين المقياس على عينات قطرية في الجزائر، 

ستوى ودرجة قلق المستقبل المهني وفي بيئات عربية أخرى، وتبنيه كأداة تشخيصية للكشف على م

في ضوء عدد من المتغيرات ومن ثمة اقتراح تدخالت إرشادية تسهم في التخفيف من مستوى قلقل 

 المستقبل المهني.

 ؛بناء مقياس؛ التقنين؛ الخصائص السيكومترية؛ قلق المستقبل المهني الكلمات المفتاحية:

 .المراهقين؛ المعاقين بصريا
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Abstract 

The study aimed at building a professional future anxiety scale for 

visually impaired teenagers and exploring its psychometric characteristics. 

Thus, an initial overview of the scale was composed of (54) items divided 

into three dimensions based on Likert’s five-scale model: reasoning 

dimension, psychological dimension, and physical dimension. After 

adapting the scale to Braille, it was administered to (26) visually disabled 

participants of both genders in the School for Visually Disabled Children 

in Biskra City, Algeria. Based on statistical processing via the use of the 

SPSS software V 22, our results showed that the scale in its final form was 

composed of (44) items, distributed into three main dimensions and 

characterized by having appropriate psychometric characteristics. 

Therefore, this scale was recommended for its suitability of measuring the 

professional future anxiety on a large sample of teenagers in Algeria and 

other Arab environments. The study also recommended the adoption of 

this scale as a diagnostic tool for both finding the level of professional 

future anxiety in light of a number of variables and proposing guiding 

interventions that contribute to the reduction of the level of future 

professional anxiety. 

Keywords: scale construction; codification; psychometric 

characteristics; future professional anxiety; teenagers; the visually 

disabled. 

 

 مقدمة

نظرا لما يواجه المراهق فيها من تحديات  مرحلة المراهقة مرحلة حاسمة وبالغة التعقيد تعتبر

وتزداد تعقيدا ( Ismail, 1989) وصعوبات في إطار بحثه عن ذاته وكيانه الفردي واالجتماعي

 لدى المراهق الذي يعاني من القصور البصري، وما يترتب عنه من مشكالت وضغوط حينما يبدأ

 .رحلة التطلع والتفكير في مهنة يحقق من خاللها طموحاته وأهدافه في الحياة كأقرانه من المبصرين

اإلعاقة البصرية يزداد وعيه في مرحلة  وأن المراهق ذ Dhapiaa (2006) حيث يشير

المراهقة بالقيود التي تفرضها اإلعاقة البصرية، ليجد نفسه في مواجهة مستقبل غامض في ظل 

المرحلة التي تحتم عليه ضرورة صياغة أهداف مستقبلية وتحديد معنى لوجوده في الحياة مطالب 

 والحاجة إلى االعتماد على النفس وتحقيق قدر من االستقاللية يغنيه عن تبعيته لآلخرين.
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كن عدم كفاية قدراته الحسية يشعره بالعجز في مواجهة العالم الخارجي حين ينزع ويتطلع ل

األمر الذي يدفعه إلى التوجس والتوتر والتشاؤم (،  (Meshaal, 2009ية واالنفرادإلى االستقالل

والتوقعات السلبية والقلق حيال مستقبله المهني، وتتضاعف عدم قدرته على التكييف مع الحاضر 

والتكهن بالمستقبل، في ظل عدم وضوح األدوار المهنية وقلة فرص العمل التي تناسب إعاقته 

 (.(Brik & Mecheri, 2018, P. 86 المهني تصورات عن المستقبل الحسية لبناء

مما يجعله في مواجهة أزمة جديدة ممثلة في درجة من القلق واالضطراب المختلط المرتبط 

بمحاولته لتحديد معنى لوجوده من خالل البحث عن ما يناسبه من أهداف وأدوار ذات معنى على 

 ة عن تساؤالت ملحة تسهم في تحديد هويتهالمستوى الشخصي واالجتماعي، واإلجاب

Al-Ghamdi (2001) هل قدراتي الحسية تؤهلني للعمل مستقبالً؟ هل يمكن وأبرز هذه األسئلة :

أن أحصل على عمل كاآلخرين مستقبالً؟ هل يمكن أن أنجح في العمل مستقبالً؟هل أستطيع االعتماد 

 على نفسي في العمل؟

من المستقبل المهني وما يحمله في طياته من  ر مصدرا للقلقتعتب وغيرها من األسئلة التي

 المعاق بصرياوهو مشكلة حقيقة يكابدها المراهق  Brik, 2017, P.17)) غموض ومفاجآت،

البصرية، بحيث تؤثر على حاضره ومستقبله وتستنزف الكثير من طاقته النفسية والفكرية 

 والجسمية، وتضاعف شعوره بالعجز.

ه الدراسة إلى بناء مقياس قلق المستقبل المهني واستخراج خصائصه وعليه تهدف هذ

 األطفال المعوقين بصريا بمدرسة المعاقين بصرياالسيكومترية بتطبيقه على عينة من المراهقين 

طه حسين بوالية بسكرة )الجزائر( ليكون أداة تشخيصية مقننة في متناول الباحثين المهتمين بهذا 

 عاقة البصرية.ذوي اإلالمتغير لدى 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعيش الفرد في الوقت الحاضر في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والمتالحقة مما يجعله 

عرضة للقلق من المستقبل وما يحمله من مفاجآت وتغيرات تتجاوز قدرة الفرد على التكيف معها، 

ل بسبب طبيعة التغيرات النمائية باعتبارها مرحلة األزمات والمشاكخاصة في مرحلة المراهقة 

كما  في مختلف الجوانب الشخصية، كما تتشكل خاللها التوقعات المستقبلية والتخطيط للمستقبل

ما تؤكده ق عرضة لقلق المستقبل المهني وهو مما يجعل المراه  Bogdan(2014) يشير إلى ذلك

 & ,Dagestaniالمشار إليها Bryan & Angelaو Hammad (2016) دراسة كل من

Alasab, 2017, P. 21)). 

اإلعاقة البصرية أكثر عرضة لقلق المستقبل المهني بحكم تعقد ظروف  وويعد المراهق ذ

 Jones (1985)إعاقته البصرية التي تفرض عليه عالما محدودا يحد من استقالليته، حيث يؤكد

 مما  Kasim & veli (2004)ودراسة ، أن ذوي اإلعاقة لديهم مستويات أعلى من القلق

 يفقدهم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة اليومية، والتطلع للشعور بالرضا والقيمة مستقبال

Triadafyllidou, Papageorgiou, & Roussou Ntemsia )2017(  كما يؤكد
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Mahamid & Al-Safasafa (2007)  أن القلق يسيطر على الفرد حينما يتصور بأنه يمكن أن

لى مهنة في المستقبل ليضمن تحقيق أهدافه ويعطيه قيمة اجتماعية ال يحصل ع

أن قلق المستقبل المهني يتضاعف لدى ذوي اإلعاقة بسبب   Boulanoski (2005)ودراسة

األفكار والمعتقدات السلبية حول سوق العمل وصعوبة الحصول على فرص للعمل وضعف الكفاءة 

 الذاتية.

ل المهني مشكلة جديرة بالدراسة وتزداد أهمية دراستها وعليه تعتبر مشكلة قلق المستقب

من ذوي لما يعانيه المراهقين  نيا في بيئة عمل الباحثة)*( نظراباعتبارها مشكلة تم استقرائها ميدا

وحتى يمكن الكشف حيال مستقبلهم المهني الذي يتسم بعدم الوضوح والضبابية، اإلعاقة البصرية 

، هم، يتطلب ذلك بناء مقياس يتوافق مع خصائصل المهني لديهمة ومستوى قلق المستقبعن درج

في ظل ندرة المقاييس التي تقيس هذا المتغير في حدود علمنا، على هذا األساس تحاول الدراسة 

الحالية تناول هذا المشكلة بالدراسة من خالل بناء مقياس والتأكد من خصائصه السيكومترية، بناًء 

 الحالية على التساؤالت التالية: تجيب الدراسةعلى ما سبق 

 هل فقرات مقياس قلق المستقبل المهني لها القدرة على التمييز بين طرفي الخاصية المقاسة؟ .1

 هل مقياس قلق المستقبل مقياس صادق؟ .2

 هل مقياس قلق المستقبل مقياس ثابت؟ .3

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 المعاقين بصريا.لقياس مستوى قلق المستقبل المهني لدى المراهقين  بناء مقياس .1

 .المعاقين بصرياالكشف عن صالحية المقياس للتطبيق على المراهقين  .2

 تزويد المكتبة الجزائرية والعربية بمقياس صالح لقياس متغير قلق المستقبل المهني. .3

 أهمية الدراسة

يث وهو قلق المستقبل المهني، وما يزيد الدراسة أهمية الدراسة في تناولها لمفهوم حدتبرز  .1

تم ، خاصة أن المشكلة المعاقين بصرياحداثة وأصالة هو تناولها للمفهوم لدى فئة المراهقين 

مما تطلب ضرورة الكشف عن مستوى قلق المستقبل المهني الذي يعانيه ائها ميدانيا ستقرا

 .المعاقين بصريا المراهقين

ا من أهمية الفئة التي تتناولها بالدراسة وهي فئة ذوي اإلعاقة البصرية تستمد الدراسة أهميته .2

لما يعانونه من مشاكل وصعوبات تتعلق  التي تعتبر فئة جديرة باالهتمام والمساعدة نظرا

ساهم في الغامض في ظل قلة فرص العمل التي توافق إعاقتهم الحسية وت بمستقبلهم المهني

 فاعالً في تحقيق التنمية المستدامة. عل منه عنصراإدماجهم اجتماعيا ومهنيا وتج
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ق كما تساهم الدراسة الحالية في توفير مقياس مقنن وصالح للكشف عن درجة ومستوى قل .3

مكيف بطريقة برايل للقراءة بما يتناسب مع  المستقبل المهني لدى المراهقين المعاقين بصريا

استجابات أكثر موضوعية ويسهل  بحيث يساعد على الحصول على لديهمالخصائص الحسية 

 تطبيقها.

 مصطلحات الدراسة

 التعريفات اآلتية لمصطلحاتها:على تعتمد الدراسة 

 المقياس المقنن هو المقياس الذي يثبت صدقه وثباته من خالل عدة إجراءات تطبيقيةالتقنين: 

P. 428) ,1995 ,Assaf.) 

مفحوصين ومدى امتالكه لمؤشرات صدق عملية التحقق من قدرة المقياس على التمييز بين ال

 (.Mecheri, Falah & Jawadi, 2018, P وثبات مقبلة تتفق مع خصائص المقياس الجيد

276.) 

 تقنين مقياس قلق المستقبل المهني

التحقق من صالحية مقياس قلق المستقبل المهني المعد لغرض هذه الدراسة وامتالكه هو 

عينة من خصائص المقياس الجيد بعد تطبيقه على  لمؤشرات صدق وثبات مقبولة تتفق مع

والتي  (الجزائر)طه حسين ببسكرة  األطفال المعوقين بصريا بمدرسة المعاقين بصرياالمراهقين 

 التي يتم حسابها بواسطة برنامج الحزم اإلحصائيةعنها بمعامالت الصدق والثبات يعبر 

(Spss22.) 

 قلق المستقبل المهني

قلق المستقبل "بأنه حالة من التحسس الذاتي وحاجة يدركها   Akashi (2000, P. 13)تعرف

تجاه ارتياح عدم االالفرد تشغل تفكيره على شكل شعور بالضيق والتوتر والخوف الدائم و

 الموضوعات التي يتوقع حدوثها في المستقبل".

لة قلق المستقبل المهني "بأنه حا  Mahamid & Al-Safasafa (2007, P. 135)ويعرف

من عدم االرتياح والشعور بالضيق والخوف من مستقبل مجهول، يتعلق بالجانب المهني وإمكانية 

 الحصول على فرصة عمل مناسبة للفرد".

 التعريف اإلجرائي لقلق المستقبل المهني

مما سبق يمكن أن نعرف قلق المستقبل المهني إجرائيا بأنه: حالة من التوتر والضيق 

تجاه مستقبله المهني وما يناسبه ا المعاق بصريائنان والخوف لدى المراهق طمالمصحوب بعدم اال

 بصريا المعاقالمراهق المبحوث من أدوار مهنية مستقبالً وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها 

من خالل استجابته على مقياس قلق المستقبل المهني ويستدل عليها من خالل المؤشرات الثالث 

 التالية: 
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: يعبر عن األفكار واإلدراكات والتوقعات السلبية واإليجابية في المستقبل المهني التفكير

 تجاه مستقبله المهني.لدى المراهق المعاق بصريا ا

نفعالية كالتوتر وسرعة ستجابات اال: وتظهر في االالنفسية لقلق المستقبل المهني المظاهر

والشعور نزعاج ليأس والغضب واالحباط وارتياح والخوف واإلنفعال والشعور بعدم االاال

 تجاه مستقبله المهني.ا المراهق المعاق بصريارتياح والتفاؤل واألمن النفسي لدى باال

ثل في زيادة نبضات ردود الفعل الفسيولوجية وتتم المظاهر الجسمية لقلق المستقبل المهني:

معدة ارتفاع الحرارة ، اضطراب معوي، ارتجاف األطراف، جفاف الحلق، آالم الالقلب، الصداع

 في المواقف التي تشكلالمعاق بصريا ضيق التنفس، طقطقة األصابع، والتي تظهر على المراهق 

 لمستقبله المهني. تهديدا

الذين يعانون من قصور بصري جزئي أو كلي، ممن يمرون  :المعاقين بصرياالمراهقين 

 (.24إلى 15بالمرحلة العمرية الممتدة بين )

 حدود الدراسة

قين بصريا طه حسين بوالية بيق الدراسة بمدرسة األطفال المعوتم تط الحدود الجغرافية:

 بسكرة )الجزائر(.

 .2017تم تطبيق الدراسة خالل شهر فبراير)شباط( الحدود الزمانية:

 المعاقين بصرياالدراسة على جميع المراهقين والمراهقات شملت  البشرية:الحدود 

( 26قين بصريا طه حسين بوالية بسكرة )الجزائر( وعددهم )ال المعوالمتمدرسين بمدرسة األطف

 .معاق بصريامرهقا 

 اإلطار النظري 

يعد المستقبل المهني أحد أهم المصادر التي تدفع للقلق في مرحلة المراهقة، نظرا لعدم وضوح 

وعدم  ا المستقبل من تحديات، في ظل عجزهوما يحمله هذ المعاق بصرياالمراهق لدى مستقبل 

قدرته عن بناء توقعات تتعلق بمهنة المستقبل التي تناسب خصائص إعاقته الحسية وتؤهله إلى 

 ندماج في المجتمع وتحديد معنى لوجوده في الحياة.اال

 تعريف قلق المستقبل المهني

بين طياته الغموض والتهديد مما يجعله في خوف  المعاق بصريايحمل المستقبل لدى المراهق 

ا يخبئه المستقبل ويظهر قلق المستقبل المهني كحالة من خالل تعرض الفرد لمجموعة وترقب لم

 من المتغيرات التي تعبر عن شعور سائد بعدم الوثوق بالمستقبل.

إلى أن جميع أنواع القلق العام تتضمن عنصر القلق من  Zaleski (1996حيث يشير )

لى شكل حالة من الغموض بشأن أمور متوقعة المستقبل المتمثل بمدة زمنية طويلة، ويتم تصوره ع

 الحدوث في المستقبل البعيد.
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لمجرد شعوره باالختالف عن اآلخرين كما  المعاق بصرياوتزداد حدة القلق لدى المراهق 

إدراكه لعجزه وضعفه وحدود إمكانياته يجعله عرضة لقلق ألن  Dhapiaa(2006) يشير 

ة مرحلة المراهقة وما يميزها من خصائص تجعله مضاعف، قلق مرتبط باإلعاقة، وقلق نتيج

 عاجز عن مواجهة تحديات المستقبل. 

في هذا السياق إلى أن إصابة الفرد باإلعاقة يؤدي إلى زيادة   Shaker (2005)حيث تشير

القلق ويزيد من النظرة السلبية والتشاؤمية للحاضر والمستقبل والشعور بالخوف من مواجهة الحياة 

 .بشكل إيجابي فتدفعه إلى االنطواء والعزلة وعدم الثقة بالنفس المستقبلية

"بأنه خبرة انفعالية غير القلق لدى المعاق بصريا  Al-beblawi (P. ,2001 24) ويعرف

سارة عندما يشعر بخوف أو تهديد من شيء دون أن يستطيع تحديده، ويتضح في زملة األعراض 

ته االجتماعية وتشويه مفهوم الذات لديه والشعور الفسيولوجية واالنفعالية واضطراب عالقا

 بالدونية واضطراب عمليات التفكير والخوف من المستقبل المهني".

أن أغلب ما يثير القلق هو المستقبل عندما يشعر بعدم  Muayed (P. 2552010 ,) ويرى

 بله ووجوده".على ذاته وعلى مستقستقبل المهني فإنه يستشعر إحباطا وقلقا وضوح أو تحديد الم

قلق المستقبل"بأنه حالة من التوجس وعدم االطمئنان   Zaleski(165P.  ,1996كما يعرف )

 والخوف من التغيرات السلبية في المستقبل".

"بأنه حالة انفعالية غير سارة تحصل لدى الفرد نتيجة   Jassim(P. 141996 ,) ويعرفه

 ً  اهتمامه لمواجهتها".مؤلمة في مستقبل حياته تستقطب  لتوقعه أحداثا

اتجاه رتياح والتفكير يعرفه بأنه الشعور بعدم االP. 12) ,2009 ) Al-mashykhi وأما

المستقبل والحياة وعدم القدرة على مواجهة الضغوط واألحداث الحياتية، وتدني اعتبار الذات 

 لشعور باألمن وعدم الثقة بالنفس".وفقدان ا

أنه حالة من التوتر والشعور بالضيق والخوف من ب Shafei & Jubouri (2011) ويعرفه

 المستقبل المجهول المتعلق بالجانب المهني وإمكانية الحصول على مهنة مستقبالً.

"بأنه حالة من  المعاق بصريامما سبق يمكن تعريف قلق المستقبل المهني لدى المراهق 

تجاه مستقبله  عاق بصرياالمالتوتر والضيق المصحوب بعدم االطمئنان والخوف لدى المراهق 

المهني وما يناسبه من أدوار مهنية، حيث يتسم تفكيره وإدراكاته وتوقعاته لمستقبله المهني بالسلبية 

 وينعكس ذلك حالته النفسية والجسدية".

 أعراض قلق المستقبل المهني

لقلق المستقبل المهني أعراض تؤثر على توافق الفرد، وتظهر هذه األعراض في ثالث 

 هي كاآلتي: Mahamid & Al-Safasafa (2007) اهر حسب ما أشار إليهمظ
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بحيث يتذبذب التفكير، وتنتاب الفرد أفكار حادة مثل قرب موته أو انتهاء  معرفية:الالمظاهر 

 العالم أو الخوف من فقدان السيطرة على الوظائف الجسمية أو العقلية.

اقف المثير للقلق، أو العدوان، أو الحركة وتأخذ عدة أشكال كتجنب الموالسلوكية:  المظاهر

 الزائدة واألرق، سرعة االستثارة واالنفعال.

وتظهر كردود فعل فسيولوجية كالضيق التنفس وجفاف الحلق، وبرودة الجسدية:  المظاهر

 األطراف وارتفاع ضغط الدم، والتوتر العضلي وعسر الهضم.

مصطلح يعود إلى حالة صحية ال يمكن  تعتبر اإلعاقة البصرية تعريف اإلعاقة البصرية:

وتتعدد تعريفات اإلعاقة البصرية  التي تعتبر طبيعية، فيها تصحيح اإلبصار بالعين إلى الدرجة

فهناك التعريفات الطبية والتربوية، والقانونية واالجتماعية والمهنية، وسوف نتطرق للتعريف 

 الطبي والمهني:

ضعف في أي وظيفة اقة البصرية طبيا: "بأنها اإلعAl-khafafe (P. 120,2014 ) تعرف

البصر المركزي، البصر المحيطي، التكيف البصري، البصر الثنائي  -من وظائف البصر الخمس

ورؤية األلوان وذلك نتيجة تشوه تشريحي أو إصابة بمرض أو جرح في العين وأكثر اإلعاقات 

 نكسار الضوئي".البصرية شيوعاً اإلعاقات تتمثل في بالبصري المركزي واال

" الفرد الذي  P. 24))Suleiman ,2013 أما اإلعاقة البصرية من منظور مهني فيعرفها

ال يستطيع أن يمارس عمل بسبب الضعف الشديد لبصره مما يعرف باإلعاقة االقتصادية ألن 

 صاحبها عاجز عن اكتساب رزقه بنفسه".

 أنوع اإلعاقات البصرية

 يمكن التمييز بين ثالث فئات من ذوي اإلعاقة البصرية، وهم:( إلى أن 2005يرى القريطي )

تامة دون تمييز، ويعتمد هؤالء األشخاص على طريقة  : الذين يعيشون في ظلمةالعميان كليا

 برايل كوسيلة للقراءة. 

: وهم الذين توجد لديهم بقايا بصرية يمكنهم االستفادة منها في مهارات التوجيه العميان وظيفيا

ة ولكنها ال تفي باالعتماد عليها في تعليمهم القراءة والكتابة بالخط العادي، وبالتالي تظل والحرك

 طريقة برايل هي وسيلتهم الرئيسة في تعلم القراءة والكتابة.

وهم الذين يتمكنون بصريا من القراءة والكتابة بالخط العادي سواًء عن طريق  ضعاف البصر:

 دسات المكبرة والنظارات أو بدونها.استخدام المعينات البصرية كالع

 الدراسات السابقة

قلق المستقبل لدى المراهقين إلى بناء مقياس  Abdel Rahim (2007) دراسةهدفت 

الستخدامه كأداة تشخيصية لتحديد مستوى قلق المستقبل قبل وبعد تطبيق برنامج  المعاقين بصريا

حيث اعتمد في  المعاقين بصرياالمراهقين إرشادي يهدف للتخفيف من مستوى قلق المستقبل لدى 
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( 03) ( عبارة موزعة على ثالث26) بنائه على مقاييس سابقة واالستبانة المفتوحة؛ وتكون من

وبعد المعالجة اإلحصائية معاقا بصريا؛ ( مراهقا 25) أبعاد، وتم تطبيقه على عينة مكونة من

 تمتع بخصائص سيكومترية مناسبة. لخصائصه السيكومترية دلّت النتائج على أن المقياس ي

إلى بناء مقياس قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة  Al-mashykhi (2009) دراسةهدفت 

ومعرفة عالقته بكل فاعلية الذات ومستوى الطموح؛ ولهذا الغرض قام ببناء أداة مقننة لقياس قلق 

في بنائه حيث تكون المقياس المستقبل حيث تم االعتماد على اإلطار النظري والدراسات السابقة 

( طالب 60( أبعاد وتم تطبيقه على عينة مكونه من )05(عبارة موزعة على خمس )48من )

وطالبة، وبعد نتائج المعالجة اإلحصائية لخصائصه السيكومترية دلّت النتائج على أن المقياس 

 صالح لقياس قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة.

إلى التعرف على مستوى قلق المستقبل المهني لدى طلبة  Zagawa (2013) دراسةهدفت 

التكوين المهني وفقا للنوع والتخصص الدراسي، ولتحقيق هدف الدراسة طور الباحث استبانة قلق 

( موزعة على خمس أبعاد، وتم تطبيق االستبانة على 30) المستقبل المهني مكونة من ثالثون فقرة

حصائية لخصائصها السيكومترية؛ دلّت النتائج على أن ( متربص وبعد معالجة اإل30) ثالثون

 االستبانة صالحة للقياس.

إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي في خفض Al-Mutairi  (2014) دراسةهدفت 

من طالب المرحلة الثانوية بالكويت ولتحقيق المعاقين سمعيا قلق المستقبل المهني لدى المراهقين 

ببناء أداة تشخيصية لقياس مستوى قلق المستقبل المهني حيث تم غرض الدراسة قام الباحث 

( 10) على عينة مماثلة لعينة البحث األصلي االعتماد في بناءها على نتائج الدراسة االستطالعية

حيث تم التأكد أن  باإلضافة إلى آراء أساتذة علم النفس وما توصلت إليه أبحاث التراث ومقاييسه

 شخيصية تتمتع بخصائص قياسية مناسبة.أداة تالمقياس يعتبر 

إلى بناء مقياس قلق المستقبل  Mecheri, Falah & Jawadi (2018) دراسةهدفت 

المهني لدى طلبة الجامعة المقبلين على التخرج واستخراج خصائصه السيكومترية، ولتحقيق هدف 

مؤشرات، وتم تطبيقه على ( بنداً ضمن ثالثة 35) الدراسة تم بناء المقياس في صورته النهائية من

( طالب وطالبة من طلبة العلوم االجتماعية المقبلين على التخرج وباستخدام 127) عينة قوامها

األساليب اإلحصائية المناسبة؛ دلّت النتائج على أن خصائص المقياس السيكومترية تتفق 

 وخصائص االختبار الجيد. 

المستقبل المهني والتعرف على مستوى  إلى إعداد مقياس قلقSalmi  (2018) دراسةهدفت 

قلق المستقبل المهني لدى الطلبة الجامعيين، حيث تم تصميم المقياس بعد اإللمام بموضوع قلق 

( فقرة 38تم بناء مقياس مكون من )ت السابقة التي أقيمت حوله؛ حيث المستقبل المهني والدراسا

( للتحقق من خصائصه 200) عية قوامهاموزعة على أربعة أبعاد وتم تطبيقه على عينة استطال

 السيكومترية، حيث دلّت النتائج أن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة

غير قلق المستقبل في إلى بناء أداة مقننة لقياس متسبق نالحظ أن جميع الدراسات هدفت مما 

، ومتغير قلق المستقبل  Al-mashykhi(2009)و Abdel Rahim (2007) دراسة كل من

  Salmi(2018و) Al-Mutairi( 2014و) Zagawa( 2013) في دراسة كل منالمهني 

حيث كانت موجهة إلى طلبة الجامعة  لدى عينات مختلفةMashri, Falah & Jawadi ( 2018و)

 ، وفي دراسةMecheri, Falah & Jawadiو SalmiوAl-mashykhi في دراسة كل من 

Zagawa  ،أما باقي الدراسات فكانت المقاييس موجهة إلى كانت لمتربصي التكوين المهني

المراهقين من ذوي اإلعاقة الحسية، حيث كانت في دراسة المطيري موجهة لذوي اإلعاقة الحسية 

فكانت األداة موجهة لذوي اإلعاقة الحسية   Abdel Rahim(2007السمعية أما في دراسة )

نفس عينة الدراسة الحالية، كما تم االعتماد في بناء مقياس قلق المستقبل المهني البصرية، وهي 

في أغلب الدراسات على مصادر متشابهة تمثلت في التراث النظري والدراسات والمقاييس السابقة 

-Al و Abdel Rahimلقلق المستقبل والدراسة االستطالعية واالستبانة المفتوحة في دراستي 

Mutairi خصوصية واختالف ذوي اإلعاقة الحسية عن العاديين كما تعددت أبعاد ومجاالت  بحكم

وعلى أربعة  Al-mashykhiو Zagawaالمقياس حيث تضمنت خمسة أبعاد في دراسة كل من 

 & Mecheri, Falahو Abdel Rahimوثالثة أبعاد في دراسة  Salmiأبعاد في دراسة 

Jawadi ( وللتأكد من الخصائص السيكومترية تم 45ىإل 26وتراوحت عدد الفقرات بين ،)

االعتماد على عدد من الطرق لقياس الصدق والثبات؛ حيث دلّت النتائج في جميع الدراسات على 

 أنها مقاييس صالحة لقياس ما وضعت لقياسه بعد تطبيقه على عينات مناسبة.

خصائص ذوي اإلعاقة  فق معيتواونظراً لعدم توفر مقياس يقيس متغير قلق المستقبل المهني 

 طالع الباحثتين، والدراسة التي تتقارب مع الدراسة الحالية هي دراسةالبصرية في حدود ا

(2007)Abdel Rahim ،وعليه تهدف الدراسة  ، لكنها اقتصرت على قياس متغير قلق المستقبل

لتكون  قين بصرياالمعابناء مقياس لقياس متغير قلق المستقبل المهني لدى المراهقين الحالية إلى 

واعتمادها أداة مقننة يمكن من خاللها تحديد درجة ومستوى قلق المستقبل المهني لدى هذه الفئة، 

في الدراسات التي تبحث في متغير قلق المستقبل المهني وقد استفادت الباحثتين من الدراسات 

 السابقة في:

كأحد  AbdelRahim(2009) Al-mashykhi  (2007)بعض المقاييس كمقياس تبني  -

 عتماد عليها في بناء المقياس.المصادر التي تم اال

وحصر  لتحديدذوي اإلعاقة البصرية ستطالعية في شكل مقابالت مفتوحة مع إجراء دراسة ا -

 بشأن مستقبلهم المهني. تنتاب المراهقين المعاقين بصريا والمعتقدات والمخاوف التياألفكار 

 مستقبل المهني.صياغة التعريف اإلجرائي لقلق ال -

 تحديد وضبط أبعاد المقياس وصياغة فقراته. -
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كيفية اختيار عدد العينة المناسب لتطبيق المقياس في صورته األولية خاصة وأن العينة محل  -

 الدراسة محدودة جدا.

 طالع على الطرق المناسبة لحساب الخصائص السيكومترية للمقياس.اال -

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

ء على األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها فقد تم إتباع المنهج الوصفي باعتباره بنا

 .المنهج األنسب لطبيعة وأهداف الدراسة الحالية

 مجتمع الدراسة

الذين تتراوح أعمارهم المعاقين بصريا تألف مجتمع الدراسة من جميع المراهقين والمراهقات 

 للعام الدراسي (الجزائر)بوالية بسكرة  المعوقين بصريا سنة المسجلين بمدرسة 24إلى  15بين 

 من ذوي اإلعاقة الكلية والجزئية ومراهقة ( مراهقا 26والبالغ عددهم )، 2016/2017

 من حيث العدد لذلك مجتمع الدراسة غير متاح  لكوننظرا ووفق إحصائيات إدارة المدرسة، 

 الدراسة، حيث يشير في إطار حدود ينتوفرت للباحثتشملت الدراسة جميع المفردات التي 

 (93P. ,1995)Assaf   في هذا اإلطار إلى المجتمع الذي يمكن التعرف عنه بأنه المجتمع الذي

 والجدول التالي يوضح خصائص مجتمع الدراسة: يمكن للباحث الحصول عليه في منطقة واحدة.

 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم حسب الجنس(: 1) جدول

 النسبة% العدد جنسال

 65.38 17 ذكور

 34.61 09 إناث

 100 26 المجموع

، حيث مقياس قلق المستقبل المهني عليه تم تقنينالذي يوضح الجدول أعاله مجتمع الدراسة 

( 17) ( مراهقا ومراهقة من ذوي اإلعاقة البصرية، موزعين حسب الجنس إلى26تكون من )

 %(.34.61بنسبة )( إناث 09%( و)65.38ذكور بنسبة )

 أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية

تم االعتماد في هذه الدراسة على مقياس قلق المستقبل المهني من إعداد الباحثتان، حيث تم 

 بناءه باالعتماد على جملة من المصادر أهمها:

ي االطالع الواسع على أدبيات الموضوع بالرجوع إلى اإلطار النظري لقلق المستقبل المهن .1

اإلعاقة والدراسات السابقة، حيث تم االعتماد على المراجع التي تناولت القلق لدى ذوي 
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 .(2001أعراضه خاصة كتاب " قلق الكفيف تشخيصه وعالجه)البصرية لتحديد مظاهره و

Al-beblawi 

 ستطالعية التي أجريت في شكل مقابالت مع:نتائج الدراسة اال .2

مع من ذوي اإلعاقة البصرية بما فيهم ذوي اإلعاقة  المتخصيصن الميدانيين من العاملين -

 البصرية، واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم الميدانية والشخصية.

( فردا من الذكور واإلناث تم 18قين من ذوي اإلعاقة البصرية عددهم)عينة من المراه -

ت ختيارهم بطريقة قصدية، حيث تم من خالل المقابلة المفتوحة معهم حصر الحاجاا

واألفكار والمعتقدات والمخاوف التي تنتاب المراهقين من ذوي اإلعاقة البصرية بشأن 

الحاجة إلى وجود مساعدة في العمل؛ الحاجة إلى تكييف   مستقبلهم المهني في ما يلي:

العمل بما يتناسب مع خصائص إعاقته الحسية الحاجة إلى المرافقة؛ التحسس والحذر 

ي والتنقل؛ تخوفه من الحواجز التي تعتبر مصدر للخطر من التعثر دائما في المش

كالبنيات والسيارات وإشارات المرور والساللم؛ ضوضاء الطريق تفقده توازنه؛ التبعية 

ن الجديدة والغير مألوفة مصدر للخوف والتهديد اكلآلخرين وعدم استقالليته؛ األم

د على العصا في السير مكفوفين مثله في نفس المحيط؛ االعتما والقلق؛ عدم وجود

هتداء للطريق؛ صعوبة في إقامة عالقات، المعاملة القائمة على الشفقة، قلة فرص واال

 العمل، رفضه بسبب إعاقته، حواجز وقيود اإلعاقة.

 سنة.  15الخبرة الميدانية للباحثة)*(، حيث عملت مع ذوي اإلعاقة البصرية مدة  .3

لسابقة وأهمها: مقياس قلق المستقبل لــــ االطالع على بعض مقاييس قلق المستقبل ا .4

Shaker(2005)( 2007، ومقياس قلق المستقبل لــــ)Abdel Rahim ومقياس قلق ،

ـ ) ، حيث استفادت الباحثتين من هذه المقاييس في تحديد Al-mashykhi (2009المستقبل لـــ

 التعريف اإلجرائي للمتغير وضبط أبعاد وصياغة فقراته.

 في صورته األولية صياغة المقياس

من خالل المصادر السابقة تم تعريف قلق المستقبل المهني إجرائيا )سابق الذكر( ومن ثم بناء 

صياغة تقريرية ذات اتجاهين  في( بندا 54ولية، يضم أربع وخمسون )المقياس في صورته األ

 إيجابي( موزعة على ثالثة أبعاد: -)سلبي

 ترتيبها في الصورة األولية  ( بندا17) ضم سبعة عشرة: يبعد التفكير في المستقبل المهني

 .52، 50، 47، 43، 41، 38، 34، 32، 27، 25، 22، 19، 15، 10، 8، 5، 2: كتالي

 :ترتيبها في  ( بندا22) يضم اثنين وعشرين بعد المظاهر النفسية لقلق المستقبل المهني

، 37، 33، 30، 29، 26، 23، 21، 18، 16، 14، 12، 7، 4، 1الصورة األولية كما يلي: 

40 ،42 ،45 ،46 ،49 ،51 ،53 ،54. 
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 :ترتيبها في  ( بندا15) يضم خمسة عشرة بعد المظاهر الجسمية لقلق المستقبل المهني

، 9، 11، 13، 17، 20، 24، 28، 31، 35، 36، 39، 44، 48 الصورة األولية كما يلي:

6 ،3. 

نود بطريقة عشوائية حتى ال توحي وحتى يأخذ المقياس صورته األولية تم توزيع الب

 للمفحوص باإلجابة.

 تقدير محك الدرجة على المقياس

مقياس من نوع اختيار من متعدد تكون اإلجابة عليها باالعتماد على سلم ليكرت الخماسي 

بأحد البدائل الخمسة التالية: موافق جدا، موافق، محايد، معارض، معارض جدا، وعند تصحيح 

)موافق(  4)موافق جدا(،  5 طى االستجابات على البنود الموجبة الدرجات التالية:بنود المقياس تع

 1في حين تعكس الدرجات للبنود السالبة لتصبح ، )معارض جدا(1 )معارض(  2)محايد(  3

)معارض جدا(، وبذلك تنحصر الدرجة  5)معارض(،  4)محايد(  3)موافق(،  2)موافق جدا(،

لفرعية على أبعاد المقياس كما يوضحها تصنيف مستويات مقياس قلق الكلية للمبحوث والدرجات ا

 المستقبل المهني المبينة في الجدول الموالي:

 .تصنيف مستويات مقياس قلق المستقبل المهني(: 2) جدول

 البعد الجسمي البعد النفسي بعد التفكير المقياس ككل المستويات

 28إلى  12من 39 إلى 17من 35إلى  15من 102إلى 44 من المنخفض

 44إلى  29من  62إلى  40من  55إلى  36من 161 إلى 103من  المتوسط

 60إلى  45من  85إلى  63من  75إلى  56من  220إلى  162من  المرتفع

المتوسط 

 الفرضي
132 45 51 36 

 تعليمات المقياس

بحيث تأتي  تضمن المقياس باإلضافة إلى صفحة البنود صفحة استهاللية وهي واجهة األداة

 في الورقة األولى من األداة والتي تتضمن ما يلي:

  .مقدمة استهاللية مختصرة لشرح موضوع الدراسة 

 .مالحظة لتذكير المبحوث أن المعلومات المصرح بها لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي 

 صرية ال تعليمات اإلجابة على المقياس، بهدف شرح طريقة اإلجابة علما أن ذوي اإلعاقة الب

لذلك تم اعتماد الطريقة التي تتناسب  (xيستطيعون اإلجابة بالطريقة المألوفة بوضع عالمة )

خصائص إعاقتهم الحسية بحيث يقرأ بنود المقياس بعد تكييفه بطريقة برايل للقراءة وتطرح 

إذا  ( بحيث يختار المبحوث أحد البدائل الخمسة التالية:5إلى 1)من  عليه خمس بدائل لإلجابة

(، وإذا 02( وإذا كانت إجابته موافق يختار الرقم )01كانت إجابته موافق جدا يختار الرقم )
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وإذا (، 04الرقم)، وإذا كانت إجابته بمعارض يختار (03كانت إجابته محايد يختار الرقم)

 (.05كانت إجابته بمعارض جدا يختار الرقم)

ية تم عرضه على التحكيم للتأكد من صدق نتهاء من وبناء المقياس في صورته األولوبعد اال

 المحتوى.

 عرض المقياس في صورته األولية للتحكيم

نتهاء من بناء المقياس في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين بلغ بعد اال

جتماعية بجامعتي الوادي وورقلة محكما من أساتذة قسم العلوم اال (15عددهم خمسة عشرة )

بوالية الوادي من المعوقين بصريا بالجزائر باإلضافة إلى المختصين الميدانيين في مدرسة 

أخصائي نفسي وأساتذة ومعلمي التعليم المكيف لذوي اإلعاقة البصرية، منهم ثالثة من ذوي اإلعاقة 

وتقدير  لى صدق محتوى المقياسللحكم عسنة(،  20 إلى 05البصرية تتراوح خبرتهم ما بين )

إلى  Muamtari (P. 132,2007 مدى تمثيله للخاصية التي أعد المقياس لقياسها، حيث يشير )

 أن "صدق المحتوى يتم تقديره بإجراء مراجعة منظمة للبنود التي يتضمنها المقياس من قبل الخبراء

يقدر المحكم مدى عالقة كل بند من لتقدير مدى تمثيلها للخاصية التي أعد المقياس لقياسها حيث 

 .بنود المقياس بالسمة المقاسة، بتحليلها من خالل التعريف اإلجرائي للخاصية"

 وقد تضمنت عملية تحكيم المقياس الجوانب التالية :

 مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه. -

 مدى ارتباط البنود بالبعد الذي تنتمي إليه. -

 للعينة المستهدفة. ة للبنود ومدى مالمتهاالصياغة اللغويمن حيث  -

 طول المقياس وعدد البنود وترتيبها وتوزيعها على األبعاد. -

 مدى مالئمة التعليمات وبدائل اإلجابة للعينة.  -

 إجراءات وظروف تطبيق المقياس. -

 التعديالت المقترحة من حذف أو إضافة أو تعديل. -

ى المالحظات وأخذها بعين االعتبار وحساب ستمارات التحكيم تم اإلطالع علوبعد استالم ا

 نسبة اتفاق المحكمين على البنود، حيث تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

 ( بند23%( فأكثر وعددها)80قبول البنود التي تم حصلت على نسبة اتفاق تقدر بــ )ا. 

 ( بند21إعادة صياغة للبنود التي انخفضت نسبة االتفاق عليها وعددها )ا. 
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 ل جيد )حيث وصفت بأنها بنود بنود المكررة والبنود التي ال تقيس الخاصية بشكحذف ال

 والجدول التالي يوضح إجراءات تعديل المقياس:(، 10) بالعمومية( وعددهاتتصف 

 .تعديل مقياس قلق المستقبل المهني بعد صدق التحكيم إجراءات(: 3) جدول

 البنود

 األبعاد
 البنود المعدلة البنود المقبولة

البنود 

 المحذوفة
 المجموع

التفكير في 

 المستقبل المهني

05- 22- 25- 38-

50 34- 52 

02- 08- 10- 

15- 19-27- 41 

- 47 

32 -43 17 

المظاهر النفسية 

لقلق المستقبل 

 المهني

01- 04- 16- 23- 

26 30- 33- 37- 

45- 53 

07- 12- 14- 

29 40- 51- 

54. 

18- 21- 42 

- 49- 46. 
22 

لجسمية المظاهر ا

لقلق المستقبل 

 المهني

06- 17- 20- 28- 

36 44 

03- 09- 11- 

13 35- 48 
24- 31- 39 15 

 54 10 21 23 المجموع

يبين الجدول أعاله إجراءات التعديل على المقياس بعد عرضه للتحكيم على الخبراء 

معتمدين في  والمختصين حيث تم اعتبار نسبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس معيارا للصدق

 ذلك على معادلة لوشي الخاصة بصدق المحتوى وهي كتالي:

  2ن/ -ص. م =   ن و

 2ن/                   

 حيث أن:

 ص. م: معامل صدق المحكمين.

 ن و:عدد المحكمين اللذين اعتبروا أن العبارة تقيس.

 P. 182) ,2017 ,(El-Zakai ن: العدد اإلجمالي للمحكمين

وعليه  ( وهي نتيجة مقبولة.0.76ة قدرت نسبة معامل صدق المحكمين بــــ )وبتطبيق المعادل

 ( بنود.10( بندا، كما تم حذف )21( بندا وتعديل )23تم قبول )

( بند موزعين على األبعاد 44وبعد إجراء التعديالت تكون المقياس في صورته النهائية من )

 الثالث كما هو موضح في الجدول التالي:
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 .البنود الموجبة والسالبة على أبعاد مقياس قلق المستقبل المهني توزيع: (4) جدول

 البنود

 األبـــــعـــــاد
 المجموع البنود السالبة البنود الموجبة

 15 10 05 التفكير في المستقبل المهني

 17 10 07 المظاهر النفسية لقلق المستقبل المهني

 12 12 00 المظاهر الجسمية لقلق المستقبل المهني

 44 32 12 المجموع

)الموجب  يوضح الجدول أعاله توزيع البنود على أبعاد المقياس الثالثة في االتجاهين

والسالب( بعد إجراء التعديالت على المقياس وفق آراء المحكمين، حيث يتكون المقياس بناًء على 

 لى ثالث أبعاد. ( بنداً موجباً تتوزع ع12( بندا سالبا و)32( بندا منها )44ذلك من )

 تكييف المقياس

بعد تعديل المقياس بناًء على آراء المحكمين تم تكييفه بما يتناسب مع خصائص ذوي اإلعاقة 

الحسية البصرية، حيث تم تحويل المقياس إلى طريقة برايل للقراءة حتى يكون في متناول المراهق 

فقراته واإلجابة بأريحية دون الحاجة إلى ويجد الحرية واالستقاللية التامة في قراءة  المعاق بصريا

 المساعدة.

 تطبيق المقياس في صورته األولية

معاقا ( مراهقا 26) تم تطبيق المقياس بعد إجراءات صدق المحكمين على عينة تتكون من

لحساب خصائص المعوقين بصريا طه حسين ببسكرة )الجزائر( بمدرسة األطفال بصريا 

 السيكومترية.

 حصائيةالمعالجة اإل

ان بعد تطبيق المقياس في صورته األولية وجمع البيانات من مجتمع الدراسة، قامت الباحثت

 اإلحصائي للبيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبالتحليل 

(22spss) ساليب باالعتماد على األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة وأهداف الدراسة وهذه األ

 هي:

 "معامل ارتباط بيرسون"Pearson. 

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين"T Test". 

 معادلة ألفا كرونباخ."Cronbach-Alpha" 

 "معادلة جتمان."Gettman 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 بعد المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة، تم مناقشة النتائج المتوصل إليها في ما يلي:

 التساؤل األول شةنتائج ومناق

هل فقرات مقياس قلق المستقبل المهني لها القدرة على التمييز " والذي ينص على ما يلي:

 بين طرفي الخاصية المقاسة؟".

" لعينتين مستقلتين Tختبار"باستخدام اوللتحقق من ذلك تم حساب صدق المقارنة الطرفية 

ً كما العليا وا لحساب داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين لدنيا فكانت النتيجة دالة إحصائيا

 يوضحه الجدول التالي:

 .المقارنة الطرفية لمقياس قلق المستقبل المهني نتائج(: 5) جدول

 
N 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

"T "

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 3.67 204.78 9 المجموعة العليا
8.36 4.23 

 دال عند

 24.45 169.89 9 موعة الدنياالمج 0.01

بين متوسطي المجموعة العليا  يتضح أنه توجد فروق دالة إحصائياالجدول أعاله  من خالل

( لصالح المجموعة العليا، مما يدل على أن للمقياس قدرة 169.89) ( والمجموعة الدنيا204.78)

التمييز بين طرفي الخاصية  درة علىلديه القتمييزية بين المبحوثين، وعليه يمكن القول أن المقياس 

في هذا اإلطار "أن أداة القياس ينبغي أن تقيس P. 428) ,1995 ) Assafالمقاسة، حيث يؤكد 

 (P. 131 وتقدر الفروق بين األفراد في جانب أو أكثر من جوانب السلوك"، ويرى

2007,)Muamtari  مييز بين طرفي أن من بين أهم شروط أداة القياس أن تكون قادرة على الت

 الخاصية المقاسة، بمعنى أن يميز بين األداء القوي واألداء الضعيف لدى المفحوصين.

 نتائج ومناقشة التساؤل الثاني

 ؟"."هل مقياس قلق المستقبل مقياس صادق :والذي ينص على ما يلي

ن تساق الداخلي، وبما أن المقياس يتكون ممن ذلك تم حساب الصدق بطريقة اال وللتحقق

تساق الداخلي بين األبعاد والدرجة ره من عدة بنود، ولذا تم حساب االثالث أبعاد وكل بعد يتكون بدو

 الكلية للمقياس، ثم حساب كل بند والبعد الذي ينتمي إليه كما يوضحه الجداول التالية:
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 .االتساق الداخلي لألبعاد الثالث مع المقياس(: 6) جدول

االتساق الداخلي  

 للمقياس
 3البعد  2البعد  1البعد 

مستوى 

 الداللة

    1 الدرجة الكلية للمقياس

0.01 
   1 **0.93 البعد األول

  1 **0.77 **0.93 البعد الثاني

 1 **0.76 **0.75 **0.89 البعد الثالث

حيث  ط األبعاد مع بعضها دالة إحصائيايتضح من خالل الجدول أعاله أن قيم معامالت ارتبا

( كما أن األبعاد الثالثة مرتبطة 0.76، 0.75، 0.77م معامالت ارتباط األبعاد مع بعضها )بلغت قي

 -0.93 0.93رتباط) وى الداللة، حيث بلغت معامالت االعند نفس مست بالدرجة الكلية للمقياس

 ( وعليه يمكن القول أن هذه0.01عند مستوى الداللة )(، وهذه المعامالت دالة إحصائيا 0.89

 تساقه الداخلي.ئج تشير إلى صدق المقياس واالنتا

 .االتساق الداخلي لبنود البعد األول(: 7) جدول

 ارتباط البند بالبعد البنود ارتباط البند بالبعد البنود

02 **0.68 29 **0.76 

05 **0.58 30 **0.67 

07 **0.71 31 **0.58 

10 0.33 34 0.19 

13 **0.52 36 *0.39 

16 **0.75 38 **0.48 

19 **0.53 41 *0.38 

22 **0.64 / / 

 .0.05*دال عند مستوى الدالة 0.01دال عند مستوى الداللة **

يتضح من خالل الجدول أعاله أن معامالت ارتباط العبارات ببعد التفكير في قلق المستقبل 

عند  ائياعبارة( دالة إحص11) (، منها0.76و 0.19) المهني تتراوح قيم معامالت االرتباط بين

( وهي 0.76و 0.48(، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط فيها ما بين )0.01) مستوى الداللة

(، وهما العبارتين 0.05عند مستوى الداللة ) ( دالتين إحصائيا02) يا، وعبارتينقيم مقبولة إحصائ

بلغت قيمة ( فإن قيم معامل ارتباطهما انخفضت حيث 34،10) أما العبارتين رقم (،41،36رقم )

( 0.19)( بلغت قيمة معامل ارتباطها 34(، أما العبارة رقم )0.33( )10معامل ارتباط العبارة رقم )

 .وهي قيم غير دالة إحصائيا
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 .االتساق الداخلي لبنود البعد الثاني(: 8) جدول

 ارتباط البند بالبعد البنود ارتباط البند بالبعد البنود

01 *0.41 25 **0.53 

04 0.23 26 **0.91 

06 **0.83 28 *0.42 

09 0.15 33 **0.75 

12 **0.70 37 *0.44 

15 **0.46 40 **0.47 

18 **0.80 42 **0.54 

21 0.19 44 **0.82 

23 **0.46 / / 

 .0.05*دال عند مستوى الدالة 0.01دال عند مستوى الداللة **

ت الخاصة ببعد المظاهر النفسية رتباط العباران خالل الجدول أعاله أن معامالت ايتضح م

عبارة( دالة 11( منها )0.91و 0.19) رتباط بينبل المهني تتراوح قيم معامالت االلقلق المستق

 0.46رتباط فيها ما بين )(، حيث تراوحت قيم معامالت اال0.01) إحصائيا عند مستوى الداللة

ً عند مستوى الداللة ( دالة إح03) ، وثالث عبارات( وهي قيم مقبولة إحصائيا0.91و صائيا

رتباطها غير ( فإن قيم معامل ا21،09،04) بارات(،أما الع37،28،01) (، وهي العبارات0.05)

 دالة إحصائياً كما هو موضح في الجدول أعاله.

 .ثاالتساق الداخلي لبنود البعد الثال(: 9) جدول

 ارتباط البند بالبعد البنود ارتباط البند بالبعد البنود

03 **0.54 24 *0.38 

08 **0.70 27 **0.61 

11 0.32 32 **0.63 

14 **0.70 35 0.17 

17 **0.74 39 **0.65 

20 *0.37 43 **0.54 

 .0.05*دال عند مستوى الدالة 0.01دال عند مستوى الداللة **

رتباط العبارات الخاصة ببعد المظاهر الجسمية ن خالل الجدول أعاله أن معامالت ايتضح م

عبارات( دالة 08( منها )0.74و 0.32) رتباط بينبل المهني تتراوح قيم معامالت االلق المستقلق

 0.54رتباط فيها ما بين )(، حيث تراوحت قيم معامالت اال0.01) إحصائياً عند مستوى الداللة

(، 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )02) ( وهي قيم مقبولة إحصائيا، وعبارتين0.74و
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( انخفضت قيم معامل ارتباطهما حيث بلغت قيمة 35،11) العبارتينأما  (،24،20) ي العباراتوه

( 0.17) رتباطها( بلغت قيمة معامل ا35عبارة رقم )(، أما ال0.32( )11رتباط العبارة رقم )معامل ا

 ً  كما هو موضح في الجدول أعاله. وهي قيم غير دالة إحصائيا

وللحكم  ها والتي تعتبر غير دالة إحصائيارتباطفضت معامالت اوعليه فإن العبارات التي انخ

في  على إبقائها أو حذفها نظراً لعدم داللتها اإلحصائية، يلزمنا الرجوع لهذه العبارات والنظر

ستبعادها أو إبقائها وهذه العبارات كما هي داللتها النظرية حتى نستطيع اتخاذ القرار بشأن ا

 موضحة في الجدول التالي:

 .ليهوارتباطها بالبعد الذي تنتمي إ العبارات الغير دالة إحصائيا (:10) جدول

 العبارات ذات معامالت االرتباط المنخفضة إحصائيا   البعد
ارتباط العبارة 

 بالبعد

 التفكير

. أتوقع أن أجد صعوبة في الحصول على عمل يتناسب مع 10

 ظروف إعاقتي. 
0.33 

 0.19 المهنية بسبب اعتمادي على اآلخرين.. أتوقع الفشل في حياتي 34

 النفسي

 0.23 . أخشى من أن يكون عملي مستقبال في مكان بعيد عن إقامتي.04

 0.15 .أتوتر كلما فكرت في مستقبلي المهني.09

 0.19 . أشعر باإلحباط ألن مستقبلي المهني غامض21

 الجسمي

نقل للعمل .أشعر بضيق في التنفس كلما فكرت في مصاعب الت11

 مستقبال
0.32 

. يصيبني صداع كلما فكرت في المهنة التي يمكن أن تناسب 35

 ظروف إعاقتي
0.17 

نخفضت د من مقياس قلق المستقبل المهني ابنو نالحظ من خالل الجدول أعاله وجود سبعة

بعد ( في 21، 09، 04( في البعد التفكير، والبنود )10،34داللتها اإلحصائية وهي البندين )

 ( في بعد المظاهر الجسمية، وكما نالحظ أنها تعكس البعد الذي11، 35) المظاهر النفسية والبندين

ستبعاد وحذف تنتمي إليه من حيث الداللة النظرية، واالحتكام لطريقة االتساق الداخلي يقضي با

ما ينفعه ألنها ، والقرار بحذفها يضر بصدق األداة أكثر مد السبعة ألنها غير دالة إحصائياالبنو

 تغطي بعض أبعاده الداللة النظرية الهامة. المقاس من بنود غير دالة إحصائياتحرم المفهوم 

في هذا السياق إلى أن الداللة النظرية للفقرة ال توازي  Tegiza (2017) حيث يشير

ا بالداللة بالضرورة الداللة اإلحصائية لكون الداللة اإلحصائية تتأثر بعوامل كثيرة ال عالقة له

 النظرية للفقرة من هذه العوامل:

)احتمال وجود داللة  أو تباينها )احتمال عدم وجود داللة إحصائية( ستجاباتمدى تجانس اال -

 إحصائية(.

 . توفرت لنا تعتبر عينة صغيرة جدا خاصة وأن العينة التيحجم العينة  -
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انات المستعملة للداللة على "أن الشواهد أو األدلة أو البي Tegiza (2017, P. 25) ويضيف

على  الصدق هي أدلة قائمة على االتساق الداخلي للمقياس، علما أننا نستعمل نفس الدليل للحكم

 لالتساق الداخلي Cronbach-Alpha المقياس القائم على االتساق الداخلي باستخدامثبات 

    .اخلي لقياس الصدق(تساق الدلي لقياس الثبات واستعمال نفس االتساق الداخ)استعمال اال

وبهذا نكون قد استعملنا نفس الحجية تارة تحت مظلة الثبات وتارة أخرى تحت مظلة الصدق، 

تساق الداخلي هي ، علما أن الحجية القائمة على االوفي ذلك تكرار لنفس الدليل لغرضين مختلفين

 حجية تنتمي أصالً للثبات" .

تساق الداخلي بتطبيق المهني بطريقة اال س قلق المستقبلوقد بلغ معامل ثبات مقيا

Cronbach-Alpha  (0.92كما سيتم اإل ) شارة إليه الحقاً، وعلى هذا األساس أبقت الباحثتين

 على الفقرات مع إجراء تعديل في صياغتها.

 التساؤل الثالث نتائج ومناقشة

 ؟"."هل مقياس قلق المستقبل مقياس ثابت :والتي تنص على ما يلي

 عتمدت الباحثتين على طريقتين كما هي موضحة في ما يلي:ثبات المقياس ا وإليجاد

 تم حساب ثبات المقياس من خالل تطبيق معادلة  تساق الداخلي:االCronbach-Alpha 

تساق قوي بين بنود المقياس والدرجة الكلية، ( وهو يشير إلى وجود ا0.92) يساوي والذي

 ختبار الجيد.يتمتع بقيم ثبات االلق المستقبل المهني وعليه تدل هذه القيمة على أن مقياس ق

  :تم حساب معامل ثبات المقياس قلق المستقبل المهني عن طريق التجزئة النصفية للمقياس

رتباط بيرسون ببرنامج الحزم اإلحصائية وتم الحصول على النتيجة مصححة امعامل 

( وهي 0.91) رتباط الكلي يساويوالتي تشير إلى أن معامل االGettman الكترونيا بمعادلة 

مما يدل على أن مقياس قلق ؛ قيمة دالة إحصائياً على وجود عالقة قوية بين شقي المقياس

 ختبار الجيد.ستقبل المهني يتمتع بقيم ثبات االالم

 توصيات الدراسة

كد والتأ المعاقين بصريالمراهقين هدفت الدراسة إلى بناء مقياس قلق المستقبل المهني لدى ا

ستخدام الحزمة لجة اإلحصائية لبيانات الدراسة بامن خصائصه السيكومترية، وبعد المعا

المقياس بصورته النهائية المكونة  ( دلّت النتائج على أنSPSS22) جتماعيةحصائية للعلوم االاإل

وذو خصائص سيكومترية جيدة تبرر  ( تتمتع فقراته بدرجة عالية من الموضوعية44) من

من قبل الباحثين في الدراسات التي تهتم بقلق المستقبل المهني لدى ذوي  كأداة تشخيصيةستخدامه ا

 اإلعاقة البصرية للكشف عن درجة ومستوى قلق المستقبل المهني لديهم. 

 وبناًء على ما خلصت إليه نتائج الدراسة يمكن الخروج جملة من التوصيات: ؛وعليه
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 المعاقين بصريايتم فيها حصر جميع المراهقين  تقنين المقياس على عينات قطرية، بحيث 

 من الباحثين. عدداعلى مستوى القطر الجزائري، بمشاركة 

 في بيئات عربية أخرى. المعاقين بصريا تقنين المقياس على عينات من المراهقين 

  المراهقين تبني المقياس لتطبيقه في الدراسات التي تبحث في متغير قلق المستقبل المهني لدى

 كأداة تشخيصية للكشف على مستوى ودرجة قلق المستقبل المهني.لمعاقين بصريا ا

  المعاقين إجراء دراسات  للكشف عن درجة ومستوى قلق المستقبل المهني الذي يعاني منه

 ومن ثمة اقتراح تدخالت إرشادية تسهم في التخفيف من مستوى قلق المستقبل المهني. بصريا

 المعاقين بصرياروق في قلق المستقبل المهني لدى المراهقين إجراء دراسات تبحث في الف 

 جزئية(. -في ضوء متغيرات الجنس؛ شدة اإلعاقة البصرية)كلية
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 (1) الملحق

 مقياس قلق المستقبل المهني

 

 أخي التلميذ /أختي التلميذ)ة(:

المقياس لإلجابة على هذا  قلق المستقبل المهني، وعليه يسعدنا أن نضع بين أيديكمحول: في إطار القيام بدراسة 

 ونشكركم مسبقا على حسن تعاونكم لخدمة البحث العلمي.فقراته، 

 .المعلومات التي ستصرح بها لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي مالحظة:

 طريقة اإلجابة

ل الذي يعبر عن رأيك  وال يسمح ختيار رقم البديرقم البديل الذي تراه مناسباً، باختر اقرأ العبارات جيداً ثم ا

واحد لإلجابة، وأحرص على عدم ترك أي عبارة دون إجابة، مع العلم أنه ال توجد إجابة ختيار أكثر من بديل با

 صحيحة و أخرى خاطئة فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن رأيك بصدق.

 مثال توضيحي

 يريحني تكييف عملي مستقبال بما يتناسب مع إعاقتي  

 ة التاليةن بين البدائل الخمسختر رقم البديل الذي تراه مناسبا ما

  (.01ختر الرقم )ا ًموافق جداإذا كانت إجابتك 

  (. 02ختر الرقم )ا موافقإذا كانت إجابتك 

  (.03ختر الرقم )ا محايدإذا كانت إجابتك 

  (.04ختر الرقم )ا معارضإذا كانت إجابتك 

  (05ختر الرقم )اً معارض جداإذا كانت إجابتك. 

 الفقــرات الرقم
موافق 

 جدا
 معارض محايـد موافـق

معارض 

 جدا

01 
بما يتناسب ً يريحني تكييف عملي مستقبال

 مع إعاقتي

     

02 
أتوقع أن أرفض من العمل مستقبالً بسبب 

 إعاقتي

     

03 

يرتجف جسمي كلما تذكرت تحسسي في 

المشي محاذراً من أي خطر قد يصادفني في 

 الذهاب للعمل مستقبالً 

     

04 
قبالً عن أخشى من بعد مكان العمل مست

 إقامتي

     

05 
أتوقع أن عدم حصولي على عمال مستقبالً 

 سيجعلني عالة)حمال ثقيال(على اآلخرين
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 الفقــرات الرقم
موافق 

 جدا
 معارض محايـد موافـق

معارض 

 جدا

06 
أخاف من الفشل في إقامة عالقات مع 

 زمالئي في العمل مستقبالً 

     

07 
أتوقع  أن أتعود بسهولة على طريق العمل 

 مستقبالً 

     

08 

رض كلما أكثر من الضرب بقدمي على األ

مع فكرت في قلة فرص العمل التي تتوافق 

 إعاقتي

     

      أتوتر حين أفكر في مستقبلي المهني 09

10 
أتوقع أن أجد صعوبة في الحصول على 

 عمل يناسب ظروف إعاقتي مستقبالً 

     

11 
أشعر بضيق في التنفس حين أفكر في 

 مصاعب التنقل للعمل  مستقبالً 

     

12 
المستقبل ستجعلني أشعر مهنتي في 

 باالستقالل المادي عن اآلخرين

     

13 
تمنعني إعاقتي من التفكير بشكل سليم في 

 مستقبلي المهني

     

14 

أكثر من الطقطقة بأصابعي  كلما فكرت في 

الحواجز التي تعترض طريقي 

 -إشارات المرور -أشجار  -للعمل)بنايات

 الساللم( -السيارات -كثرة األرصفة

     

15 
أشعر بالغضب كلما تذكرت أني بحاجة إلى 

 ًمن يرافقني للعمل مستقبال

     

16 
أعتقد أن مهنتي في المستقبل ستسمح لي 

 بتكوين عالقات مع اآلخرين

     

17 
ترتفع حرارتي كلما فكرت في حاجتي إلى 

 من يرافقني للعمل مستقبالً 

     

18 
رين آلختقدير ما أقوم به من عمل من قبل ا

 رتياحيشعرني باال

     

19 
ً في عدم  أعتقد أن إعاقتي ستكون سببا

 حصولي على عمل مستقبالً 

     

20 
تزداد نبضات قلبي عندما أفكر في مستقبلي 

 المهني

     

      أشعر باإلحباط ألن مستقبلي المهني غامض  21

22 
ً في حصولي  أتوقع أن تكون إعاقتي سببا

 على مهنة براتب ضعيف

     

23 
أشعر بالخوف كلما فكرت في عدم وجود 

 من يساعدني في العمل مستقبالً 
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 الفقــرات الرقم
موافق 

 جدا
 معارض محايـد موافـق

معارض 

 جدا

24 

أشعر بارتجاف في األطراف عندما أفكر 

أنني في حاجة لمن يساعدني في العمل 

 مستقبالً 

     

25 
أخشى من عدم تقدير زمالئي في العمل 

 لظروف إعاقتي مستقبالً 

     

      يجعلني متفائالً وجود مهن  تناسب إعاقتي  26

27 
ني كلما فكرت في تعثري أثناء أفقد تواز

 العمل مستقبالً 

     

28 
أشعر باليأس لقلة فرص العمل المتاحة 

 للمعاقين بصرياً مثلي

     

29 
أعتقد أن حصولي على عمل مستقبالً 

 سيجعلني مقبوالً من اآلخرين

     

30 
 أعتقد أن وجود من يرافقني للعمل مستقبالً 

 يقلل من مخاوفي

     

31 
قلة فرص العمل للمعاقين مثلي تشغل 

 تفكيري

     

32 
أشعر بآالم في المعدة كلما فكرت أنني ال 

 أستطيع العمل بمفردي مستقبالً 

     

33 
وجود فرص عمل تتناسب مع إعاقتي  

 تخلصني من الشعور بالعجز

     

34 
قع الفشل في عملي مستقبالً بسبب أتو

 دي على اآلخرينعتماا

     

35 
يصيبني صداع حين أفكر في المهنة التي 

 يمكن أن تناسب ظروف إعاقتي

     

36 
أتوقع أن يتجنبني الزمالء المبصرين في 

 العمل مستقبالً بسبب إعاقتي

     

37 
أخاف أن أفشل مستقبالً في الحصول على 

 عمل يناسب إعاقتي

     

38 
قتي  يوفر علي أعتقد أن تفهم اآلخرين إلعا

 أعباء كثيرة

     

39 

يجف حلقي كلما فكرت في المصاعب 

المهنية التي ستواجهني مستقبالً بسبب 

 إعاقتي   

     

40 
وجود مكفوفين مثلي في العمل مستقبال 

 يشعرني باألمن النفسي

     

41 
عتماد على يشغل تفكيري عدم قدرتي اال

 نفسي في العمل مستقبالً 
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 الفقــرات الرقم
موافق 

 جدا
 معارض محايـد موافـق

معارض 

 جدا

42 

بني األرق كلما فكرت أن إعاقتي ستكون ينتا

سبب فشلي في المهنة التي سأعمل بها 

 مستقبالً 

     

43 

داد نبضي كلما فكرت أنني مضطر يز

عتماد على العصا في تنقلي للعمل لال

 مستقبالً 

     

44 
حصولي على عمل مستقبالً سيعوضني عما 

 فقدته بسبب إعاقتي

     

 


