التجول العقلي واخلوف من الفشل األكادميي لدى طالب الدراسات

العليا (طالب الدبلوم العام – طالب الدبلوم اخلاص) دراسة مقارنة
هبة اهلل فاروق أمحد حسني املصري
مدرس بقسم علم النفس الرتبوي

ملخص:

كلية الدراسات العليا للرتبية-جامعة القاهرة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف على التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي لدى

طالب الدراسات العليا (طالب الدبلوم العام – طالب الدبلوم الخاص) دراسة مقارنة ،وقد قامت
الباحثة بعمل الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة على عينة من ( )250طالبا وطالبة من
طالب الدراسات العليا ،وتم اختيار العينة األساسية من (طالب الدبلوم العام – طالب الدبلوم
الخاص) بكلية الدراسات العليا للتربية -جامعة القاهرة ،وتكونت عينة الدارسة من ()100
طالبا وطالبة من طالب الدبلوم العام )100( ،طالبا وطالبة من طالب الدبلوم الخاص.
وتم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس التجول العقلي ( إعداد الباحثة) ،ومقياس
الخوف من الفشل األكاديمي ( إعداد الباحثة) ،وتم استخدام برنامج ( )SPSSللمعالجة
االحصائية ،وأشارت النتائج إلى:

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص
في مقياس التجول العقلي ،حيث بلغت قيمة ت ( ،)8,882وقيمة الداللة (.)0,000

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص
في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي ،حيث بلغت قيمة ت ( ،)17,577وقيمة الداللة
(.)0,000
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي،
حيث بلغت قيمة االرتباط ( ،)**-0,191وقيمة الداللة (.)0,002
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كلية الدراسات العليا للرتبية -جامعة القاهرة

املقدمة:

يعيش اآلن طالب الجامعة بصفة عامة ،وطالب الدراسات العليا بصفة خاصة عصر

كثرت فيه ضغوط الحياة من الناحية الدراسية والمهنية واالقتصادية الطاحنة التي تثقل من
عبء الفرد ،وتزيد نشاط التفكير لديه مما جعل الباحثة تتبنى هذا البحث الذي يشغل بال

الكثيرين من علماء النفس في األونة األخيرة ،نظ ار لت ازيد التفكير في األمور اليومية ،وصعوبة
التخطيط للمهام اليومية ،والتوفيق بين الحياة الوظيفية ،والدراسية ،واألسرية ،وهذا يؤثر على
المهام الموكلة للطالب ،وتؤثر على تركيزه ،ويصبح مشتتا ،فعند انشغال اإلنسان بمهمة بعينها

يبدأ العقل باالنجراف بعيدا عن المهمة المكلف بها ،ويبدأ عمل الدماغ بالتفكير بأشياء أخرى
بعيدة عن أداء المهمة األصيلة.
)( Taatgen, et al.,2021,p86

وبما أن التفكير يعرف بأنه سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ الستقبال
المثيرات المختلفة ومنها المهام األكاديمية وغير األكاديمية فيصبح عقل الطالب مزدحما

بالكثير من األفكار ،وهذا االزدحام يجعل طالب الدراسات العليا منصرفا كليا أو جزئيا عن

المهمة األساسية الموكلة له ،ولذلك دفع علماء النفس والتربية باالهتمام بالتجول العقلي ألنه
قد يعوق الكثير من المهارات الالزمة لطالب الدراسات العليا ،ومنها مهارات التفكير العليا

مثل :مهارة حل المشكالت ،والتفكير الناقد ،واالندماج المعرفي ،وذلك ألن طالب الدراسات
العليا مما من يضيفون للبحث العلمي بأفكار غير تقليدية ،لذلك يقف التجول العقلي معوقا
لتحقيق أهداف الطالب الذي يرجوها.
)(Biederman, et al., 2019,p16-195
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وأشارت بعض نتائج الدراسات أن هناك بعض األفراد يقضون ما بين (% )50- 20

من ساعات استيقاظهم في أفكار وأشياء غير مرتبطة بما يمارسونه من مهام حالية ،ويعانون

من التشتت وانقطاع التركيز ،واالنغماس في األعباء المطلوب أداؤها منهم ،وهذا يمثل عبئا
على الذاكرة العاملة لدى المتعلم ،مما يقلل التركيز في المهام والتكاليف الدراسية المطلوب

منه انجازها(Golchert, et al., 2017,p228) .

وقد أشار بعض العلماء أسباب التجول العقلي إلى وجود اضطرابات نفسية مثل:
اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط ،وأيضا ارجعت بعض الدراسات إلى وجود

عالقة بين التجول العقلي والذاكرة العاملة ،ومن هذا المنطلق ترى الباحثة أن التجول العقلي
أحد عراقيل نشاطات طالب الدراسات العليا المثقل باألعباء الدراسية والمهنية واألسرية ،هذا
كفيل بتقليل االدراك ،واالنتباه للبيئة الخارجية المحيطة به الستغراقه في أفكار داخلية ،مما

يقلل من تحصيله األكاديمي ،وبالتالي تقديراته في المقررات الدراسية . (Vago & Zeidan
), 2016,p 100-105

ويخشى طالب الدراسات العليا من الفشل األكاديمي ،ويرغب في التفوق والحصول على

تقديرات عالية في المقررات الدراسية ،فبعض طالب الدبلوم العام مثال يعتبر تقديراته في الدبلوم
العام مقياسا لتكملة الدبلوم الخاص وهكذا ،وبعض الطالب إذا كانت درجاتهم في االمتحان
النصفي غير جيدة عزفوا بالكلية عن تكملة الدراسة ،فطالب الدراسات العليا له سمات تختلف
عن أي طالب أخر ،وذلك ألن طريق الدراسات العليا طريق اختاره الطالب بمحض ارادته

ليكون مشروع باحث يضيف إلى البحث العلمي ،لذا يجب على طالب الدراسات العليا أن
يحذر من العوامل المؤدية للفشل مثل :الكسل عن حضور المحاضرات ،عدم وجود حافز ،قلة
التحضير ،عدم االلتزام بالتكليفات المطلوبة منه تجنبا لالخفاق(Bing , 2002,p 5-6) .
وقد تتنوع األسباب وراء الفشل األكاديمي منها ما هو مرتبط بطبيعة الدراسة والمهام
المطلوب إنجازها من الطالب ،ومنها العوامل المادية التي تقف تحديا أمام الطالب ،والسيما

طالب الدراسات العليا الذي يثقل كاهله بالعديد من األعباء ،ومنها ما هو نفسي ،وذلك بتفكير
اإلنسان بشكل سلبي على نفسه ،وشعوره بالدونية ،ومنها ما تتعارض فيه الحياة األسرية مع
المهنية مع الدراسية( )(Chen, et al., 2009,p302
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كما ترى الباحثة من خالل عملها كمدرس في كلية الدراسات العليا للتربية أن هناك

بعض الطالب يتقدمون إلى الدبلوم العام إجبا ار عنهم ،وذلك بغرض التعيين في المدارس كما
أوضح البعض منهم ذلك ،وما اليخفى على أحد أن إجبار النفس على فعل شيء ال تريده

تكون النتيجة بالطبع اإلخفاق والفشل ،هذا بجانب األعباء األخرى مثل األعباء األسرية،

والمهنية ،واالقتصادية ،وخاصة في ظل التغيرات التي حدثت أخي ار كانتشار جائحة كورونا،
وهذا جعل هناك تزاحم أفكار في عقل كل طالب كي يستطيع التوفيق بين كل هذه األعباء
المحيطة به من اتجاه ،وخاصة طالب الدبلوم الخاص أيضا ،ألن األعباء األكاديمية زادت
لديه ،وأصبح مسئوال عن عمل أبحاث في المقررات الدراسية ،وال يخفى على أحد مشقة
البحث ،والحصول على المعلومات الصحيحية من مصادرها ،والترجمة السليمة ،وعمل

العروض التقديمية ،والبحث في أمهات الكتب ،والتنقيب عن النظريات المختلفة والحديثة تبعا
لكل تخصص من تخصصات الدبلوم الخاص ،مما يظهر جليا أن مع كل هذه التكاليف
واألعباء قد يتزايد التجول العقلي ،وخاصة عند زيادة األعباء األكاديمية ،ولهذا وجدت الباحثة
الحاجة الملحة لديها لقياس الفروق في كل من مقياس التجول العقلي ،والخوف من الفشل
األكاديمي لطالب الدبلوم العام ،والخاص لمعرفة من يؤثر عليه هذه األعباء أكثر ،وهل مع

تقليل هذه األعباء ،وخاصة األكاديمية يقل التجول العقلي ،والخوف من الفشل األكاديمي؟

 مشكلة الدراسة:

لقددد حظى كال من التجول العقلي ،والخوف من الفش د د د د د د ددل األكدداديمي فى هددذه األونددة

بإهتمام علماء النفس والتربية ،وخاصد د د د د د ددة بعد انتشد د د د د د ددار جائحة كورونا ،وزيادة أعباء طالب
الد ارسد ددات العليا ،وهذا ما المسد ددته الباحثة من خالل تعاملها عن قرب من الطالب ،والجلوس
بعد المحاضد د د درات الخاص د د ددة بهم ،الس د د ددتش د د ددارة الباحثة في المش د د ددكالت الطاحنة التي يمر بها

الطالب ،وأبضددا اهتمام واضددعي المقررات الد ارسددية بو ازرة التعليم العالي وكل المختصددون في

ميدان التربية وعلم النفس بوجود مقررات تواكب ما يمر الطالب تقليال وتخفيفا على الطالب
ومنها على سد ددبيل المثال الزام عضد ددو هيئة التدريس بوضد ددع محاض د درات المقررات على موقع
الجامعة الرس ددمي (البالك بورد –  ،)Black boardوذلك لمتابعة محاضد دراتهم إذا تعثروا في

الحضددور بالقاعات ،وبالتالي تقليل ضددغط التفكير لديهم ،والتقليل من التجول العقلي ،والفشددل

من الرسد د ددوب ،حيث يعد أحد أهم األهداف والمخرجات للعملية التعليمية التربوية التي يسد د ددعى
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إليها كل القائمين على العملية التعليمية الس د د ددعي لبناء مواطن ص د د ددالح على خلق ،والنظر لما
يحدث من أحداث وتحليلها التحليل السليم التخاذ الق اررات السليمة ،ووجود طالب بحث علمي
في مجال التربية قاد ار على اإلضافة البحثية.

وترى الباحثة أن هناك عالقة وثيقة بين التجول العقلي والخوف من الفشد د د د ددل األكاديمي،

وذلك يأتي عندما تزيد أعباء طالب الد ارس د ددات العليا من بين أعباء نفس د ددية ،وأسد د درية ،ومهنية،
وأكاديمية ،وبالتا لي يزيد التجول العقلي ،مما يؤدي إلى الفشد د د د د د ددل في بعض األمور الحياتية
الخاص د ددة بالطالب ،أو ش د ددعوره بالفش د ددل مما هو ات ،وخاص د ددة الش د ددق األكاديمي ،ومن خالل
اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تحدثت عن متغيرات الدراسة لم تجد دراسة جمعت
هذه المتغيرات ،بجانب لم تجد الباحثة د ارس د د د د د ددة هذه المتغيرات د ارس د د د د د ددة مقارنة ،هذا ما جعل
الباحثة تقوم بهذه الدراسة.

وفي حدود المسد د د د ددح الذي قامت به الباحثة في الد ارسد د د د ددات العربية وجد أن هناك ندرة في
الد ارسددات العربية بصددفة عامة والمص درية بصددفة خاصددة التي تتبني " التجول العقلي والخوف

من الفشلللأل اديمي لي لدى طالب الدراسلللمل العلامدالدملول العمل – الدملول الخمص) :يراسللل
مقمرن  ،ومن هذا تبلورت مشكلة البحث.

تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على هذا السؤال الرئيسي:

مم الفروق في كأل من التجول العقلي والخوف من الفشأل اديمي لي لدى طالب الدراسمل
العلامدالدملول العمل – الدملول الخمص) :يراس مقمرن ؟
ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:

 ما الفروق في التجول العقلي لدى طالب الدراسات العليا(الدبلوم العام – الدبلومالخاص) ؟

 ما الفروق في كل من الخوف من الفشل األكاديمي لدى طالب الدراساتالعليا(الدبلوم العام – الدبلوم الخاص) ؟
 -هل توجد عالقة بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي؟
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أهداف الدراسة:

املصري

هدفت الدراسة الحالية إلى :

الكشف عن الفروق في كل من التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي لدى طالب الدراسات
العليا(الدبلوم العام – الدبلوم الخاص) ،والعالقة بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي.



أهمية الدراسة :

تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل جانبين :
أ -ادهلا النظري :

يمكن تحديد األهمية النظرية للدراسة فيما يلي:

 -1إلقاء الضوء على نظريات التجول العقلي.
 -2عرض جوانب التجول العقلي.

 -3توجية أنظار واضعى السياسات التعليمية من قبل و ازرة التعليم العالي بأعباء طالب
الدراسات العليا  ،واحتياجاته الشاملة.
ب -ادهلا التطباقا :

أمكن تحديد األهمية التطبيقية للدراسة فيما يلي:
 -1قد تفيد المسئولين في و ازرة التربية والتعليم في وضع البرامج لتالميذ المرحلة االبتدائية
الذي تعتمد على تصحيح مسار بعض المقررات ووضعها في إطار لتنمية التفكير لديهم

بصفة عامة ،والتفكير البصري والخلقي بصفة خاصة.

 -2قد تسهم في تعديل لوائح بعض الكليات وتنقيح بعض المقررات الدراسية ،ما بين
استبدال وإضافة ،خاصة في نظام الساعات المعتمدة ،ومراعاة التقويم الذي يراعي جميع
جوانب التفكير لدى الطالب.
 -4قد تفيد هذه الدراسة في توجيه القائمين على إعداد المعلم الطالب القادر على

الموازنة بين أعباءه األكاديمية ،والمهنية ،واألسرية ،واستخدام تقنيات حديثة للتخفيف

من تلك األعباء كموقع البالك بورد.
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حمدات الدراسة:

 -1اللحديال البشري -:

أقتصرت الدراسة على طالب الدراسات العليا (طالب الدبلوم العام – طالب الدبلوم

الخاص) ،يتراوح المدى العمرى لهم ما بين ( )45 - 23سنة ،وبلغت العينة االستطالعية

( )250طالبا وطالبة ،ويتألف عدد المشاركين من( )200طالبا وطالبة من طالب الدراسات

العليا )100( ،طالبا وطالبة من طالب الدبلوم العام ،و( )100طالبا وطالبة من طالب
الدبلوم الخاص.
 - 2اللحديال النظري :

تبنت الدراسة الحالية االطار النظري لنظريات التجول العقلي ،والخوف من الفشل األكاديمي.

 -3اللحديال الزمنا  :الفصل الدراسي األول من العام الدراسى 2022 / 2021م .
 -4اللحديال اللكمنا  :جامعة القاهرة – محافظة الجيزة.

 -5اللحديال اللنهجا  :أ.المنهج المقارن – ب.المنهج الوصفي االرتباطي.
ب .اديوال"( :البرنامج القائم على الرسوم المتحركة "قصص اإلنسان في القران إعداد الباحثة

" -اختبار جون رافن للذكاء - -مقياس التجول العقلي (إعداد الباحثة)  -مقياس الخوف من
الفشل األكاديمي (إعداد الباحثة).



مصطلحات الدراسة:

أ – التجول العقليMind Wandering :

يعرف التجول العقلي بأنه شرود للذهن يختلف باختالف المواقف ،ودرجة التفكير فيها،

وأهميتها بالنسبة للفرد ،ودرجة انشغال العقل بها ،حيث تتباين درجة الشرود حسب سهولة
المهام المتجولة في العقل وصعوبتها.
)(Seli, et al., 2018,p1250
كما يعرف بأنه تحول تلقائي عن أداء المهمة الحالية(بؤرة االهتمام) إلى أفكار وأشياء
خاصة بالفرد ،والتركيز على أمور ال عالقة لها بالمهمة الحالية.
( )Burdett et al., 2016,p2-3
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وتعرفه البمحث إجرائامً بأنه فصل المتعلم عن أداء المهام المطلوبة منه ،وخاصة المهام

األكاديمية التي يؤديها إلى مش ددكالت مهام ش ددخص ددية ،تؤدي بالمتعلم إلى القص ددور في مهامه

األكاديمية وغير األكاديمية ،ويكون المتعلم في حالة من التشد د د د د د ددتت ،مما يؤدي إلى عواقب

سد د د د د د ددلبية في عملية التعلم ، ،ويقاس بما يحصد د د د د د ددل عليه الطالب على مقياس التجول العقلي
(اعداد الباحثة)
ب -الخوف من الفشأل اديمي ليFear of Academic Failure :

يعرف بأنه نوع من القلق يتعلق بوضد د د د د د ددع المتعلم اكاديميا ،وهذا القلق ناتجا عن خوف

المتعلم من العجز عن أداء المه ددام الك دداديمي ددة المطلوب ددة من دده ،أو ع دددم الكف دداءة في أدائه ددا.
) ) Borgonovi & Han,2021,p30

ويعرف أيضا بأنه خوف ناتجا عن أداء المتعلم ،وخاصة عند اداء االختبارات التي يترتب
عليها تقييم المتعلم ،وانتقاله من صف إلى أخر ،وهذا الخوف في الغالب غير حقيقي ،بل

يتوهمه المتعلم ،ويكون السبب في فشله أكاديميا (Elliot & Thrash,2004,p965).

وتعرفه البمحث إجرائامً بأنه " ويعرف إجرائياً بأنه شعور من القلق يشعر به المتعلم يأتيه

عندما يعجز عن أداء المهام المكلف بها ،ويشعر به عندما يعجز عن التوفيق بين حياته
األسرية والمهنية واألكاديمية ،وتزاجم األعباء عليه مما يبعث الخوف بداخله بعدم المقدرة على

األداء األكاديمي الجيد ،ويقاس بما يحصل عليه الطالب على مقياس الخوف من الفشل
األكاديمي( .اعداد الباحثة)
ج -طالب الدراسمل العلامGraduate Students :

هم طالب الدبلوم العام بكلية الدراسات العليا للتربية ،ولهم خلفيات مختلفة علمية وأدبية،

وتتفاوت أعمارهم من بين ( ،)45-24وطالب الدبلوم الخاص وهم طالب خريجي دبلوم عام،
أو مهنية.



اإلطار النظرى:

اللحور ادول :التجول العقليMind Wandering :

يعد التجول العقلي من العوامل التي ثؤثر على أداء المتعلم أكاديميا خالل عملية التعلم،

وهو من المفاهيم التي اهتم بها علماء النفس والتربية في األونة األخيرة نظ ار ألهميتها،
وخطورتها على عملية التعلم ،وأداء المتعلم ،وذلك ألن التجول العقلي من العمليات المعرفية
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دائمة الحدوث ،وتحول بين الفرد وبين أداء مهامه المطلوية إلى أفكار وأشياء داخيلة تصرفه
عن أداء المهمة الحالية التي يقوم بها ،ومع زيادة ضغوطات الحياة ،والتحديات امام الفرد
انتشرت ظاهرة التجول العقلي في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ ،حيث تعتبر هذه الظاهرة

نشاطا عقليا ،يحدث على المستوى األكاديمي وغير األكاديمي ،وهو عبارة عن تحول تلقائي
عفوي لالنتباهينقل الفرد من التركيز في أداء مهمة يقوم بها إلى أفكار ومثيرات داخلية غير
متعلقة بهذه المهمة ،وتؤثر بالسلب على أداء المتعلم ،وتزيد من تشتته.
)(Randall, et al., 2014,p 1425

أقسمل التجول العقلي:

تجول عقلي غير متعلق
بالمقرر الدراسي

تجول عقلي متعلق بالمقرر
الدراسي (أكاديميا)

( غيرأكاديميا)

ويعرف بأنه انقطمع في االنتبمه غير مرتبط

ويعرف بأنه انقطمع في االنتبمه غير مرتبط

بمللهل الحملا التي قول مهم اللتعلم ،ولكنهم

بمللهل الحملا التي قول مهم اللتعلم ،وأ ضم

مرتبط بلحتوى اللقرر الدراسي ،وتحدث هذه

غير مرتبط بلحتوى اللقرر الدراسي ،وتحدث

العللا بشكأل تلقمئي.

بشكأل تلقمئي.

)(He, et al., 2011,p18
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مراحأل التجول العقلي:
مرحل الظهور:

مرحل االحتفمظ:

ويحدث فيهم تشتت انتبمه ،وتحويأل التركيز من

اللدة التي ستغرقهم الفري خمرج

أياء اللهل الحملا إلى أشامء خمرج هذه

اللهل .

اللهل .

))Forster & Lavie, 2014,p256
-3

أسبمب التجول العقلي:

اللهمل التي تتطلب ضغوطمل مستلرة:

ويؤيي هذا إلى خروج ماكمنزممل تدفع
الدممغ إلى الهروب من هذه الضغوط

حمل الفري اللزاجا :

السع العقلا اللحدوية:

حمل الفري السلبا تجعأل التجول

ويرجع ذلك إلى انخفمض الوظمئف

العقلي أيبر ملم هو علاه مقمرن

التنفيذ للذايرة

بحمل الفري اال جمما

فاحدث تشتت لتجنب هذه اللهل .

حمل الفري الصحا :

حيث ان النعمس واإلجهمي ،وتزايد أعبمء الفري،

أسبمب التجول
العقلي

الخوف من اللستقبأل:

ومحمول التوفيق ،والعجز حامل القامل مبعض

وذلك بملتفكير السلبي في اللستقبأل،

ادنشط جعأل الفري ينصرف إلى أفكمر وأشامء

ووجوي تحد مل اممل الفري جعأل التجول

ياخلا خمرج اللهل التي يؤييهم

ادنشط واللهمل الصعب :

العقلي يتزايد

فملنشمط الصعب جعأل هنمك تفكي ار علاقم
النجمز هذه ادنشط  ،وهذا من شأنه
زيمية التجول العقلي

((Smallwood, et al., 2007,p 835-837
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اللحور الثمني :الخوف من الفشأل اديمي ليFear of Academic Failure :

يعد الخوف من الفشل بوجه عام ،والفشل األكاديمي بوجه خاص من المفاهيم التي تؤثر

بدرجة كبيرة في تكوين شخصية طالب الدراسات العليا ،حيث يؤثر في سمات شخصية الطالب،
فالخوف في اإلنسان جبلي وطبيعي ،ولكن إذا أصبح هاجسا من كل فعل يقوم به الطالب
يحجمه عن كثير من األنشطة المكلف بها ،والتفكير الصحيح ،وال يخفى على احد أن طالب

الدراسات العليا البد أن يتمتع بقدر من التوافق النفسي ،والتوافق األكاديمي لكي يستطيع الطالب
إجراء التكليفات المطلوبة منه ،وترتفع قيمة الذات لديه(Hasan,& Bao, 2020,p3) .

والخوف من الفشل قد يكون سالح ذو حدين،حيث يساعد الخوف الطبيعي إلى إنجاز الطالب
لمهامه الذي يرنو إليها خوفا من لوم األخرين له ،ولكي يشعر بذاته ،وتزداد ثقته بنفسه ،ولكن
ما نحن بصدد الحديث عنه هو تحول هذا الخوف إلى اضطراب نفسي يعيق الطالب عن أداء
مهامه األكاديمية المكلف بها ،وينسحب من أداء مسئولياته األكاديمية ،والمهنية ،واألسرية

وهذا ما جعل الباحثة تقوم بهذا البحث الحالي )(Dante, et al., 2011,p 61
 عالممل الخوف من الفشأل :
-1

عدم الرغبة في تجربة أشياء جديدة.

-2

القلق المفرط.

-4

انخفاض قيمة الذات.

-5

فقدان الثقة بالنفس.

-3

البعد عن المهم الصعبة التي تحتاج إلى تحدي.

-6استخدام عبارات تقلل من إمكانيات الفرد وأن يردد دائما (ال استطيع – ليس لدي قدرة وما
شابه) )(Sagar, &Lavallee, 2010,p183

 صفمل الشخص الذي خمف من الفشأل:
-1

ضعيف الدافعية.

-2

اليبذل الجهد المطلوب منه.

-3

اليعيش رغباته األكاديمية بصورة تعبر عن ذاته.

-5

متردد في اتخاذ ق اررته.

-4

تابعا ألراء غيره.
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يشعر بالفشل عند البدء في أي عمل جديد.

-7

لديه قلق دائم عندما يتوكل لديه مهام جديدة.

-8

جلد الذات عند الفشل.

-9

الخوف من لوم األخرين(Horton, 2020,p3) .

نظريمل الخوف من الفشأل اديمي لي:

 نظري موراي : Murra

نشأت هذه النظرية عام ( )1938م ،مغزى هذه النظرية أن اإلنسان لكي يتجنب الفشل

البد أن يتجنب الظروف التي تؤدي إلى هذا الفشل ،ولهذا ينصح مؤلف هذه النظرية ببعد
الفرد عن أي عوامل أو مؤثؤات ترسخ لدى الفرد مفهوم الفشل لديه مثل :البعد عن األشخاص
ذو التفكير السلبي ،والمهام التي تتطلب قدرات أعلى من إمكانيات الفرد فيشعر بالفشل ،وغيرها
من األمور التي يجب أن يبتعد الفرد عنها تجنبا لترسيخ مفهوم الفشل لديه.

)(Roman, 2014,p174

 نظري مميليالند :Mccleland

ظهرت هذه النظرية عام ( )1953م ،حيث أشار في نظريته أن دافعية الفرد لالنجاز

تتكون من مكونين رئيسيين هما:
أ_ األمل في النجاح
ب -الخوف من الفشل

توقع النجاح
توقع االحباط والفشل

أشار ماكليالند أن هذين المكونين هما اللذان يتحكمان في سلوك الفرد خالل سعيه لتحقيق

النجاح.
)(Kumari,& Malik,2021,p24

 النظري السلوكا :

نشأة هذه النظرية كان عام ( )1954م  ،حيث فسرت هذه النظرية حاالت الخوف نتيجة

لالرتباط المتكرر في ظروف تثير القلق والخوف ،وتحثت النظرية بأن الخوف شعور داخلي تقوم
البيئة المحيطة بزيادة هذا الخوف داخل الفرد أو تقلله ،فالخوف بوجه عام من وجهة نظر السلوكيين
يتم تعلمه نتيجة االشتراط بين المثير واالستجابة ،فعندما يقوم الفرد بسلوك غير مرغوب(مثير
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شرطي) ،سوف يتبع ذلك عقاب (مثير غير شرطي) ،وهذا العقاب هو ما يؤلم الفرد ،ويريد أن
يتجنبه ،ويتجنب لؤم األخرين الناتج عن هذا السلوك.
)(Marco,&John,2011,p8371

الدراسات السابقة:

اللحور ادول :التجول العقليMind Wandering :

 -1يراس سلولووي وأخرون ) : (Smallwood, et al ,2007بعنوان "العالق

مين التجول العقلي وادياء التعلالي لدى تالميذ اللرحل اإلعداي

" ،وكان الهدف منها

التعرف على العالقة بين التجول العقلي واألداء التعليمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،

وشملت أفراد الدراسة على ( )250من تالميذ اإلعدادية  ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي
االرتباطي ،وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول
العقلي واألداء التعليمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

 -2يراس سلميلك وأخرون ) : (Smilek, et al,2010بعنوان " أثر التجول العقلي

في انتبمه العين كلؤشر لزيمية التجول العقلي لدى تالميذ اللرحل االعداي " ،وكان الهدف
منها التعرف على أثر التجول العقلي في انتباه العين كمؤشر لزيادة التجول العقلي لدى تالميذ
المرحلة االعدادية ،تكونت عينة الدراسة من ( )200تلميذ وتلميذة ،واستخدم الباحثون المنهج

التجريبي ذو المجموعتين التجربيبة والضابطة ،حيث بلغت العينة التجربيبة ( ،)100والضابطة

( ،)100وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات طالب المجموعتين التجربيبة والضابطة لصالح التطبيق البعدي ألثر التجول العقلي

في انتباه العين.

 -3يراس بمن وأخرون ) : (Pan, et al,2020بعنوان " أثر التجول العقلي في

خفض االنتبمه أثنمء اللحمضرال عبر االنترنت لدى طالب الجممع " ،وكان الهدف منها

التعرف على " أثر التجول العقلي في خفض االنتباه أثناء المحاضرات عبر االنترنت لدى

طالب الجامعة ،تكونت عينة الدراسة من ( )160طالبا وطالبة ،واستخدم الباحثون المنهج

التجريبي ذو المجموعتين التجربيبة والضابطة ،حيث بلغت العينة التجربيبة ( ،)80والضابطة
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( ،)100وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات طالب المجموعتين التجربيبة والضابطة لصالح التطبيق البعدي.

 -4يراس سكورال وأخرون ) : (Schooler, et al,2011بعنوان " العالق مين

التجول العقلي ومهمرال مم وراء اللعرف وااليراك الحسي لدى طالب اللرحل الثمنوي "،

وكان الهدف منها التعرف على العالقة بين التجول العقلي ومهارات ما وراء المعرفة واالدراك
الحسي لدى طالب المرحلة الثانوية ،تكونت عينة الدراسة من ( )300طالبا وطالبة ،واستخدم

الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي ،وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين التجول العقلي ومهارات ما وراء المعرفة واالدراك الحسي لدى طالب المرحلة
الثانوية.
 -5يراس ايرفينج ،جالسر ) : (Irving, Glasser ,2020بعنوان "التجول العقلي

في إطمر فلسفي يراس تحليلا " ،وكان الهدف منها التعرف على التجول العقلي في إطار
فلسفي ،واستخدم الباحثان المنهج التحليلي ،وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :أن األفكار

والالوعي والصور التي نراها لها عامل مؤثر في زيادة التجول العقلي ،وأننا بحاجة إلى تفعيل
علم النفس العصبي ونتائج الدراسات المرتبطة به.

 -7يراس تمجن وأخرون ) : (Taatgen, et al,2021بعنوان " أثر التجول العقلي في
أياء الذايرة العممل لدى طالب اللرحل الثمنوي " ،وكان الهدف منها التعرف على أثر
التجول العقلي في أداء الذاكرة العاملة لدى طالب المرحلة الثانوية ،تكونت عينة الدراسة

من ( )50طالبا وطالبة ،واستخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجربيبة
والضابطة ،حيث بلغت العينة التجربيبة ( ،)25والضابطة ( ،)25وجاءت الدراسة بالنتائج
التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجربيبة والضابطة لصالح التطبيق البعدي.
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-1

يراس هيلتنس وأخرون د : )Hjeltnes,et al,2015بعنوان "أثر الخوف من

الفشأل في الاقظ العقلا والقلق اديمي لي لدى طالب الجممع " ،وكان الهدف منها التعرف
على أثر الخوف من الفشل في اليقظة العقلية والقلق األكاديمي لدى طالب الجامعة ،وشملت

أفراد الدراسة على ( )60من طالب الجامعة ،واستخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو

المجموعتين التجربيبة والضابطة ،حيث بلغت العينة التجربيبة ( ،)30والضابطة (،)30

وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجربيبة والضابطة لصالح التطبيق البعدي.
-2

يراس خزان  ،ومحسن د :)Mahasneh,2016&Alkhazalehبعنوان "الخوف

من الفشأل يى عين من طالب البكملوريوس ادرينيين ديراس الفروق مين الجنسين) "،

وكان الهدف منها :دراسة الفروق بين الجنسين على مقياس الخوف من الفشل (إعداد الباحثان)
 ،وشملت أفراد الدراسة على ( )548طالبا طالبة ،وشملت أدوات الدراسة على مقياس الخوف

من الفشل ،واستخدما الباحثان المنهج المقارن ،وجاءت الدراسة بالعديد من النتائج منها :وجود

فروق ذات داللة إحصائية في أداء الجنسين على مقياس الخوف من الفشل عند مستوى داللة

(.)0,05
-3

يراس ممرتين وأخرون د : )Martin,et al,2018بعنوان "العالق مين الخوف

من الفشأل والثق بملنفس لدى طالب الجممع " ،وكان الهدف منها التعرف على العالقة بين
الخوف من الفشل والثقة بالنفس لدى طالب الجامعة ،وشملت أفراد الدراسة على ( )600من

طالب المرحلة الجامعة ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي ،وجاءت الدراسة
بالنتائج التالية :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخوف من الفشل والثقة بالنفس.

 -4يراس نخل ) : (Nakhla,2019بعنوان "العالق مين الخوف من الفشأل والدافع
اديمي لي واللشمرك التعلالا لدى طالب الجممع دنلوذج خطي) " ،وكان الهدف منها

التعرف على العالقة بين الخوف من الفشل والدافع األكاديمي والمشاركة التعليمية لدى طالب

الجامعة ،وشملت أفراد الدراسة على ( )400من طالب الجامعة ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي االرتباطي ،وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
الخوف من الفشل والدافع األكاديمي والمشاركة التعليمية لدى طالب الجامعة.
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 -5يراس يناملت ) :(Deneault,et al,2020بعنوان "العالق مين الخوف من الفشأل
وأسمليب التنشئ ادسري ونتمئج التحصيأل اديمي لي لدى طالب الثمنوي " ،وكان الهدف

منها التعرف على العالقة بين الخوف من الفشل وأساليب التنشئة األسرية ونتائج التحصيل
األكاديمي لدى طالب الثانوية " ،وشملت أفراد الدراسة على ( )1792من طالب الثانوية،

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي ،وجاءت الدراسة بالنتائج التالية :وجود عالقة

ذات داللة إحصائية بين الخوف من الفشل وأساليب التنشئة األسرية ونتائج التحصيل األكاديمي
لدى طالب الثانوية.

 -6يراس هويسكمر وأخرون د :)Huescar,et al,2020بعنوان "العالق مين الخوف من

الفشأل وأسمليب الشخصا لدى معللي التربا البدنا للرحلتي اإلعداي

والثمنوي " ،وكان

الهدف منها التعرف على العالقة بين الخوف من الفشل وأساليب الشخصية لدى معلمي التربية
البدنية لمرحلتي اإلعدادية والثانوية ،وشملت أفراد الدراسة على ( )562من معلمي المرحلتين

اإلعدادية والثانوية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي ،وجاءت الدراسة بالنتائج
التالية :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخوف من الفشل وأساليب الشخصية لدى معلمي
التربية البدنية لمرحلتي اإلعدادية والثانوية.
التعليق على الدراسات السابقة:

أوالً  :من حيث اللوضوع و الهدف :
تنوعت أهداف الدراسات السابقة ففي اللحور ادول فقد هدفت دراسة سمولوود وأخرون

( : )Smallwood, et al ,2007الى دراسة العالقة بين التجول العقلي واألداء التعليمي
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،وهدفت دراسة سمايلك وأخرون (،)Smilek, et al,2010

الى دراسة على أثر التجول العقلي في انتباه العين كمؤشر لزيادة التجول العقلي لدى تالميذ
المرحلة االعدادية ،وهدفت دراسة بان وأخرون ( )Pan, et al,2020إلى التعرف على أثر
التجول العقلي في خفض االنتباه أثناء المحاضرات عبر االنترنت لدى طالب الجامعة ،وهدفت

دراسة سكورال وأخرون ( )Schooler, et al,2011إلى التعرف على العالقة بين التجول
العقلي ومهارات ما وراء المعرفة واالدراك الحسي لدى طالب المرحلة الثانوية ،دراسة ايرفينج،
جالسر ( )Irving, Glasser ,2020التعرف على التجول العقلي في إطار فلسفي ،وهدفت
دراسة تاجن وأخرون ( )Taatgen, et al,2021التعرف على أثر التجول العقلي في أداء
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الذاكرة العاملة لدى طالب المرحلة الثانوية ،تنوعت أهداف لللحور الثمني فقد هدفت دراسة

هيلتنس وأخرون ( )Hjeltnes,et al,2015إلى أثر الخوف من الفشل في اليقظة العقلية
والقلق

لدى

األكاديمي

طالب

الجامعة،

ودراسة

دراسة

خزانة،

ومحسنة

( )Alkhazaleh,Mahasneh,2016هدفت إلى دراسة الفروق بين الجنسين على مقياس
الخوف من الفشل ،كما هدفت دراسة مارتين وأخرون ( )Martin,et al,2018إلى على العالقة
بين الخوف من الفشل والثقة بالنفس لدى طالب الجامعة ،دراسة نخلة ()Nakhla,2019

وكان الهدف منها التعرف على العالقة بين الخوف من الفشل والدافع األكاديمي والمشاركة

التعليمية لدى طالب الجامعة ،والهدف من دراسة دنيالت ( )Deneault,et al,2020التعرف
على العالقة بين الخوف من الفشل وأساليب التنشئة األسرية ونتائج التحصيل األكاديمي لدى

طالب الثانوية ،دراسة هويسكار وأخرون ( )Huescar,et al,2020على العالقة بين العالقة
بين الخوف من الفشل وأساليب الشخصية لدى معلمي التربية البدنية لمرحلتي اإلعدادية
والثانوية.

ثمنام  :من حيث مراحأل اللشمركين التعلالا :
في اللحور ادول من الدراسات السابقة والخاصة بالتجول العقلي تعددت مراحل

المشاركين من الطالب والطالبات والتالميذ والتلميذات ففي المرحلة اإلعدادية توجد دراسة

سمولوود وأخرون ( ،)Smallwood, et al ,2007دراسة سمايلك وأخرون ( Smilek, et
 ، )al,2010والمرحلة الثانوية دراسة سكورال وأخرون ( ،)Schooler, et al,2011دراسة

تاجن وأخرون ( ،)Taatgen, et al,2021دراسة ايرفينج ،جالسر ( Irving, Glasser
 ),2020في إطار تحيليلي فلسفي ،والمرحلة الجامعية كما فى دراسة بان وأخرون ( Pan,

 ،)et al,2020وفي اللحور الثمني من الدراسات السابقة والخاص بالخوف من الفشل
األكاديمي ،في المرحلة اإلعدادية دراسة هويسكار وأخرون (،)Huescar,et al,2020

والمرحلة الثانوية دراسة دنيالت (،)Huescar,et al,2020( ،)Deneault,et al,2020

والمرحلة

الجامعية

دراسة

هيلتنس

وأخرون

(al,2015

،)Hjeltnes,et

( ،)Alkhazaleh,Mahasneh,2016دراسة مارتين وأخرون (،)Martin,et al,2018
دراسة نخلة (.)Nakhla,2019
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حمولت الدراس التحقق من الفروض التملا :

 -1التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في

مقياس التجول العقلي-2 .التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب
الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي.

 -2التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي.
 منهجا الدراس :

*منهج الدراس  :إعتمدت الدراسة الحالية على استخدم المنهج " المقارن ،والوصفي االرتباطي"
وذلك لمالئمتة لطبيعة االجراءات البحثية الحالية وأهدافه.

*اللشمركون فى الدراس  :أ .العينة االستطالعية :وتكونت من ( )250طالبا وطالبة من

طالب الدبلومات العامة ،والخاصة من نفس مجتمع الدراسة.

ب .تألف عدد المشاركين في الدراسة الميدانية وهم العينة األساسية من ( )200طالبا وطالبة
من طالب الدبلومات العامة ،والخاصة كلية الدراسات العليا – جامعة القاهرة )100( ،طالبا
وطالبة من طالب الدبلوم العام )100( ،طالبا وطالبة من طالب الدبلوم الخاص ،وتم اختيارهم
بطريقة عشوائية واتسمت العينة بالتالي-:
 -1متوسط العمر ( )35 - 25عاما.

 -2من كلية الدراسات العليا للتربية ،جامعة القاهرة.
-3من قاطني منطقة الجيزة.
-4من الذكور واإلناث.

د)1

أيوال الدراس :

مقامس التجول العقلي دإعداي البمحث ).

بعد د ددد اطد د ددالع الباحثد د ددة علد د ددى االطد د ددار النظد د ددري للعديد د ددد مد د ددن الد ارسد د ددات وعلد د ددى العديد د ددد مد د ددن
األدوات ومنها:
-1

مقياس التجول العقلي لحلمي الفيل(.)2019

-2

مقياس التجول العقلي عائض عبد هللا ،يوسف محمد(.)2021

-3

مقياس التجول العقلي (.)Kane,et al,2021
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ووج د د دددت الباحث د د ددة مب د د ددر ار الع د د ددداد ه د د ددذا المقي د د دداس ،وذل د د ددك الخ د د ددتالف طريق د د ددة اع د د ددداد
الباحث د د ددة للمقي د د دداس ،حي د د ددث أعدت د د دده الباحث د د ددة عل د د ددى هيئ د د ددة مواق د د ددف ،وال د د ددذي ال ي د د ددتالئم م د د ددع
المقاييس السابقة ،ولكي يتالئم مع عينة الدراسات العليا.
أ -الهلللللدف ملللللن اللقالللللمس :يهد دددف مقيد دداس التجد ددول العقلد ددي إلد ددى قيد دداس أبعد دداد التجد ددول
العقلد د ددي وهد د ددي هند د ددا تشد د ددمل على التجد د ددول العقلد د ددي الم د د درتبط بالمهد د ددام األكاديميد د ددة – التجد د ددول

العقلي المرتبط بالمهام غير األكاديمية]
ب -وصف اللقامس:

تكد د د قدون المقيد د دداس مد د ددن ( )20مفد د ددردة ،منهد د ددا ( )10مفد د ددردات عد د ددن التجد د ددول العقلد د ددي الم د د درتبط
بالمه د د ددام األكاديمي د د ددة ،و ( )10عبد د د ددارات تمث د د ددل التج د د ددول العقلد د د ددي المد د د درتبط بالمه د د ددام غيد د د ددر
األكاديمية.

ج -طريق تقدير الدرج :

تكون المقياس من ( )20مفردة ،تم صياغتها على هيئة مواقف والمطلوب من الطالب
ق

االختيار من اإلجابات الثالث من خالل درجة انطباقها عليه بأن يضع د )أمام اإلجابة التي

تمثل االختيار الفعلي التي ينطبق عليه على اعتبار أن ( )3تمثل السلوك األكثر انطباقا،

و( )1يمثل السلوك األقل انطباقا ،و( )2تمثل السلوك الذي الينطبق على أفراد العينة ،ومن
خالل الدرجات التي يحصل عليها يمكن الكشف عن درجة تواجد كل بعد من أبعاد التجول

العقلي ،وتكون الدرجة الدنيا للمقياس ( ،)20والدرجة العليا (.)60
ي -طريق تصحاح اللقامس-:

يتكدد د د د قدون المقيد د د د دداس م د د د ددن بعد د د د دددين هم د د د ددا )1( :التجد د د د ددول العقل د د د ددي الم د د د د درتبط بالمهد د د د ددام

األكاديميد ددة  )2( ،التجد ددول العقلد ددي الم د درتبط بالمهد ددام غيد ددر األكاديميد ددة ،وكد ددل بعد ددد لد دده عد دددة
عبد ددارات متدرجد ددة علد ددى هيئد ددة مواقد ددف حياتيد ددة فاإلجابد ددة التد ددي تناسد ددب الموقد ددف تأخ د ددذ ()3

درجد د ددات ،والمتوسد د ددطة درجتد د ددان ،واألقد د ددل درجد د ددة واحد د دددة لتصد د ددبح الدرجد د ددة الكليد د ددة لالختبد د ددار
( )60درجة.

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )317

د .هبة اهلل فاروق أمحد حسني
ه -الخصمئص الساكومتري لالختبمر:

املصري

وقد قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومتربة للمقياس وذلك على النحو التالى:

 -1الصدق العمملى:

تد د ددم حسد د دداب صد د دددق المقيد د دداس بطريقد د ددة الصد د دددق العد د دداملى للمقيد د دداس وذلد د ددك بتطبيقد د دده علد د ددى

العين د ددة االس د ددتطالعية وقوامه د ددا ( )250طالبد د ددا وطالب د ددة م د ددن طد د ددالب الد ارسدد ددات العليدد ددا مد د ددن
نف د ددس مجتم د ددع البح د ددث وخ د ددارج عين د ددة البح د ددث األساس د ددية ،والج د دددول الت د ددالى يوضد د ددح نتدد ددائج
ذلك.
جدول د )1التحليأل العمملي للقامس التجول العقلي
مهمرة الشكأل وعالقته بملكلل التجول العقلي

التجول العقلي اللرتبط
اللفرية

بمللهمل اديمي لا

اللفرية

اللرتبط بمللهمل غير اديمي لا

2

0,312

6

0,320

3

0,413

7

0,700

4

0,413

8

0,700

5

0,432

9

0,700

14

0,767

10

0,533

15

0,745

11

0,697

16

0,879

12

0,731

17

0,898

13

0,731

18

0,898

19

0,344

الجذر الكممن

24,293

16,027

21,622

18,698

التبمين اللفسر
لكأل عممأل
التبمين اللفسر

40,320

لللقامس ككأل

يتض د ددح م د ددن ج د دددول ( )1أن د دده ت د ددم ح د ددذف المف د ددردة رق د ددم ( ،)1وتش د ددبع مقيدد دداس التج د ددول
العقل د د ددي عل د د ددى ع د د دداملين ،وبلد د د د الج د د ددذر الك د د ددامن لبع د د ددد التج د د ددول العقل د د ددي المد د د درتبط بالمه د د ددام
األكاديمي د ددة ( ،)24,293وبلد د د الج د ددذر الك د ددامن لبع د ددد التجللللللول العقلللللللي اللللللللرتبط بمللهللللللمل

غيللللللر اديمي لالللللل ( ،)40,320وبلغد د ددت نسد د ددبة التبد د دداين لكد د ددل عامد د ددل علد د ددى العامد د ددل األول
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( ،)21,622والعامد د د ددل الثد د د دداني( ،)18,698وبل د د د د التبد د د دداين للمقيد د د دداس ككد د د ددل (،)40,320
و مم د ددا يعن د ددى ق
أن مف د ددردات ه د ددذا االختب د ددار تعب د ددر تعبيد د د اًر جي د دددا ع د ددن الع د دداملين الت د ددى وض د ددع
االختبار لقياسها بالفعل ،مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة صدق مرتفعة.

 - 2الصدق التلييزى داللقمرن الطرفا ):

تد د ددم حسد د دداب صد د دددق االختبد د ددار عد د ددن طريد د ددق المقارند د ددة الطرفيد د ددة (صد د دددق التمد د ددايز) ،وذلد د ددك

بترتيد ددب درجد ددات العيند ددة االسد ددتطالعية وفد ددق الدرجد ددة الكليد ددة لالختبد ددار تنازلي د داً ،وتد ددم حسد دداب
دالل د ددة الف د ددروق ب د ددين متوس د ددطى درجدد ددات اإلرب د دداعى األعلدد ددى واإلربدد دداعى األدن د ددى ،والجد د دددول
التالى يوضح ذلك.
جدول د )2صدق اللقمرن الطرفا للقامس التجول العقلي
العدي

اللتوسطمل

االنحراف

العين

اللعامري

الحري

مجلوع االربمعي ادعلى

71

53,25

2,291

139

مجلوع االربمعي ادينى

70

40,17

2,414

قال ل

يرجمل

مستوى
الدالل

33.013

0.000
يال

يتض د د ددح م د د ددن ج د د دددول ( )2وج د د ددود ف د د ددروق دال د د ددة إحص د د ددائياً عن د د ددد مس د د ددتوى ( )0.000ب د د ددين
متوسد د ددطى درجد د ددات ذوى مجموعد د ددة االربد د دداعي األعلد د ددى وذوى مجموعد د ددة االربد د دداعي األدند د ددى،
وفى اتجاه المستوى المرتفع ،مما يعنى تمتع المقياس وأبعاده بصدق تمييزى قوى.

ثمنامً :ثبمل اللقامس:

 -1طريق معممأل ألفم ل كرونبمخ لحسمب الثبمل:
تد د د قم حس د دداب معام د ددل الثب د ددات لمقي د دداس التج د ددول العقل د ددي باس د ددتخدام معام د ددل ألف د ددا – كرونب د ددا
وكانت قيمته ( )0,714وهي تعبر عن ثبات مقبول.

 -2االتسمق الداخلى:

ت د د ددم حس د د دداب مع د د ددامالت االرتب د د دداط باسدد د ددتخدام معام د د ددل بيرس د د ددون ) (Pearsonب د د ددين أبع د د دداد

مقيد دداس التجللللول العقلللللي ببعضد ددها الد ددبعض مد ددن ناحيد ددة ،وارتبد دداط كد ددل بعد ددد بالدرجد ددة الكليد ددة
للمقياس من ناحية أخرى ،والجدول التالى يوضح ذلك:
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املصري
جدول د )3مصفوف ارتبمطمل مقامس التجول العقلي
اللفرية

التجول العقلي اللرتبط بمللهمل اديمي لا

اللفرية

التجول العقلي اللرتبط بمللهمل غير

2

**0,418

6

**0,478

3

**0,742

7

**0647

4

**0,742

8

**0647

5

**0,747

9

**0647

14

**0,652

10

**0352

15

**0527

11

**0503

16

**0,582

12

**0589

17

**0,595

13

**0589

18

**0,595

19

**0442

** يال عند مستوى يالل د)0.01

اديمي لا

يتضد ددح مد ددن جد دددول ( )3ق
أن جميد ددع معد ددامالت االرتبد دداط دالد ددة عند ددد مسد ددتوى داللد ددة ()0.01
مما يدل على تمتع المقياس باالتساق الداخلى والثبات.
مقامس الخوف من الفشأل اديمي لي دإعداي البمحث ).

د)2

بعد د ددد اطد د ددالع الباحثد د ددة علد د ددى االطد د ددار النظد د ددري للعديد د ددد مد د ددن الد ارسد د ددات وعلد د ددى العديد د ددد مد د ددن
األدوات ومنها:
-1

مقياس الخوف من الفشل األكاديمي (عبد المنعم أحمد.)2019 ،

-2

مقياس الخوف من الفشل األكاديمي (نهلة فرج علي)2016 ،

-3

مقياس التفكير الخلقي (.)Nelson,et al,2013

ووج د دددت الباحث د ددة مب د ددر ار الع د ددداد ه د ددذا المقي د دداس ،وذل د ددك الخ د ددتالف طريق د ددة اع د ددداد الباحث د ددة
للمقيد د دداس ،حيد د ددث أعدتد د دده الباحثد د ددة علد د ددى هيئد د ددة مواقد د ددف ،والد د ددذي ال يد د ددتالئم مد د ددع المقد د دداييس
السابقة ،ولكي يتالئم مع عينة الدراسات العليا.
ل -الهلللللدف ملللللن اللقالللللمس :يهد دددف مقيد دداس الخد ددوف مد ددن الفشد ددل األكد دداديمي إلد ددى
قياس بعد الخوف من الفشل األكاديمي .

ث -وصف اللقامس:

تكون المقياس من ( )10مفردات لقياس الخوف من الفشل األكاديمي.
ق
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م

ج -طريق تقدير الدرج :

تكون المقياس من ( )10مفردات ،تم صياغتها على هيئة مواقف والمطلوب من الطالب
ق
االختيار من اإلجابات الثالث من خالل درجة انطباقها عليه بأن يضع د )أمام اإلجابة التي

تمثل االختيار الفعلي التي ينطبق عليه على اعتبار أن ( )3تمثل السلوك األكثر انطباقا،

و( )1يمثل السلوك األقل انطباقا ،و( )2تمثل السلوك الذي الينطبق على أفراد العينة ،ومن
خالل الدرجات التي يحصل عليها يمكن الكشف عن درجة تواجد كل بعد الخوف من الفشل

األكاديمي ،وتكون الدرجة الدنيا للمقياس ( ،)10والدرجة العليا (.)30
ي -طريق تصحاح اللقامس-:

يتكد د قدون المقيد دداس م د ددن بعد دددا واح د دددا وهد ددو الخ د ددوف مد ددن الفش د ددل األك د دداديمي ،والبع د ددد لد دده ع د دددة
عبد ددارات متدرجد ددة علد ددى هيئد ددة مواقد ددف حياتيد ددة فاإلجابد ددة التد ددي تناسد ددب الموقد ددف تأخ د ددذ ()3

درج د د دات ،والمتوسد د ددطة درجتد د ددان ،واألقد د ددل درجد د ددة واحد د دددة لتصد د ددبح الدرجد د ددة الكليد د ددة لالختبد د ددار

( )30درجة.

ه -الخصمئص الساكومتري لالختبمر:

وقد قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومتربة للمقياس وذلك على النحو التالى:

 -1الصدق العمملى:

تد د ددم حسد د دداب صد د دددق المقيد د دداس بطريقد د ددة الصد د دددق العد د دداملى للمقيد د دداس وذلد د ددك بتطبيقد د دده علد د ددى

العين د ددة االس د ددتطالعية وقوامه د ددا ( )250طالبد د ددا وطالب د ددة م د ددن طد د ددالب الد ارسدد ددات العليدد ددا مد د ددن
نف د ددس مجتم د ددع البح د ددث وخ د ددارج عين د ددة البح د ددث األساس د ددية ،والج د دددول الت د ددالى يوضد د ددح نتدد ددائج
ذلك.
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جدول د )4التحليأل العمملي للقامس الخوف من الفشأل اديمي لي
الخوف من الفشل األكاديمي

المفردة
1

0,736

2

0,736

3

0,736

4

0,523

5

0,410

6

0,312

7

0,533

8

0,772

9

0,772

10

0,770

الجذر الكممن

36,394

التبمين اللفسر

36,394

يتضد ددح مد ددن جد دددول ( )4أند دده لد ددم يد ددتم حد ددذف أي مفد ددردة ،وتشد ددبع مقيد دداس الخد ددوف مد ددن
الفش د ددل األك د دداديمي عل د ددى ع د ددامال واح د دددا ،وبلد د د الج د ددذر الك د ددامن ( ،)36,394وبلد د د التب د دداين

للمقي د دداس كك د ددل ( ،)36,394و مم د ددا يعن د ددى ق
أن مف د ددردات ه د ددذا االختب د ددار تعب د ددر تعبيد د د اًر جي د دددا
عما وضع ألجله ،مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة صدق مرتفعة.

 - 2الصدق التلييزى داللقمرن الطرفا ):

تد د ددم حسد د دداب صد د دددق االختبد د ددار عد د ددن طريد د ددق المقارند د ددة الطرفيد د ددة (صد د دددق التمد د ددايز) ،وذلد د ددك
بترتيد ددب درجد ددات العيند ددة االسد ددتطالعية وفد ددق الدرجد ددة الكليد ددة لالختبد ددار تنازلي د داً ،وتد ددم حسد دداب
دالل د ددة الف د ددروق ب د ددين متوسدد ددطى درجدد ددات اإلربدد دداعى األعل د ددى واإلرب د دداعى األدندد ددى ،والجد د دددول
التالى يوضح ذلك.
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جدول د )5صدق اللقمرن الطرفا للقامس الخوف من الفشأل اديمي لي
العدي

اللتوسطمل

االنحراف

العين
مجلوع االربمعي ادعلى

73

26,67

1,537

مجلوع االربمعي ادينى

85

20,32

0,694

اللعامري

قال ل

يرجمل
الحري

مستوى
الدالل
0.000

156

34.274

يال

يتضد د ددح مد د ددن جد د دددول ( )5وجد د ددود فد د ددروق دالد د ددة إحصد د ددائياً عند د ددد مسد د ددتوى ( )0.000بد د ددين
متوسد د ددطى درجد د ددات ذوى مجموعد د ددة االربد د دداعي األعلد د ددى وذوى مجموعد د ددة االربد د دداعي األدند د ددى،
وفى اتجاه المستوى المرتفع ،مما يعنى تمتع المقياس وأبعاده بصدق تمييزى قوى.

ثمنامً :ثبمل اللقامس:

 -1طريق معممأل ألفم ل كرونبمخ لحسمب الثبمل:

ت د د قم حسد دداب معامد ددل الثبد ددات لمقيد دداس الخد ددوف مد ددن الفشد ددل األكد دداديمي باسد ددتخدام معامد ددل ألفد ددا
– كرونبا وكانت قيمته ( )0,702وهي تعبر عن ثبات مقبول.

 -2االتسمق الداخلى:

ت د د ددم حس د د دداب مع د د ددامالت االرتب د د دداط باسدد د ددتخدام معام د د ددل بيرس د د ددون ) (Pearsonب د د ددين أبع د د دداد
مقيد دداس الخ د ددوف م د ددن الفش د ددل األك د دداديمي ببعض د ددها ال د ددبعض م د ددن ناحي د ددة ،وارتب د دداط ك د ددل بع د ددد

بالدرجة الكلية للمقياس من ناحية أخرى ،والجدول التالى يوضح ذلك:

جدول د )6مصفوف ارتبمطمل مقامس الخوف من الفشأل اديمي لي
المفردة

بعد الصدق

1

**0,906

2

**0,906

3

**0,906

4

**0309

5

**0,385

6

**0,368

7

**0,210

8

**0,485

9

**0,485

10

**0,465

** يال عند مستوى يالل د)0.01

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )323

د .هبة اهلل فاروق أمحد حسني

املصري
يتضد د ددح مد د ددن جد د دددول ( )6ق
أن جميد د ددع معد د ددامالت االرتبد د دداط دالد د ددة عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة
( )0.01مما يدل على تمتع المقياس باالتساق الداخلى والثبات.

نتائج الدراسة:

اختبمر الفرض ادول :

ينص الفرض األول على أنه " التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم

العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس التجول العقلي" وقامت الباحثة بإجراء اختبار T-

 ، testوفيما يلي النتائج التي حصلت عليها الباحثة كما هو موضح فى جدول (.)7
جدول د )7اختبمر الفرض ادول

اللتغير

العدي

اللتوسط

التجول العقلي لطالب

100

1,68

االنحراف اللعامري

الحسممي

قال ل

0,764

الدملول العمل

0,000
8,882

100

التجول العقلي لطالب
الدملول الخمص

2,53

مستوى الدالل

دال

0,577

يتضح من جدول ( )7عدم تحقق الفرض الذي ينص على أنه" التوجد فروق ذات داللة
إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس التجول العقلي" وقبول

الفرض الذي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين بين طالب الدبلوم العام،
وطالب الدبلوم الخاص في مقياس التجول العقلي حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة (،)8,882

وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0,000
اختبمر الفرض الثمنى:

ينص الفرض الثاني على أنه " التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم

العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي" وقامت الباحثة
بإجراء اختبار  ،T-testوفيما يلي النتائج التي حصلت عليها الباحثة كما هو موضح فى
جدول (.)8
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جدول د )8اختبمر الفرض الثمني
اللتغير

العدي

اللتوسط

الحسممي

اللعامري

الخوف من الفشأل اديمي لي

100

1,45

0,609

قال ل

االنحراف

الخوف من الفشأل اديمي لي

100

الدالل

0,000
17,577

لطالب الدملول العمل
2,76

مستوى

دال

0,429

لطالب الدملول الخمص

يتضح من جدول ( )8عدم تحقق الفرض الذي ينص على أنه" التوجد فروق ذات داللة

إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل

األكاديمي" وقبول الفرض الذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب
الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي" حيث بلغت

قيمة (ت) المحسوبة ( ،)17,577وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0,000
اختبمر الفرض الثملث:

ينص الفرض الثالث على أنه " التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي

والخوف من الفشل األكاديمي" وقامت الباحثة بإجراء معامل ارتباط بيرسون ،وفيما يلي
النتائج التي حصلت عليها الباحثة كما هو موضح فى جدول (.)9

جدول د )9اختبمر الفرض الثملث االرتبمط مين التجول العقلي والخوف من الفشأل اديمي لي
العالق

قال االرتبمط

قال الدالل

نوع الدالل

االرتبمط مين التجول العقلي والخوف من الفشأل

**-0,191

0,002

يال

اديمي لي

يتضح من جدول ( )9عدم تحقق الفرض الذي ينص على أنه" التوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي" وقبول الفرض الذي ينص على

أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي"
حيث بلغت قيمة االرتباط ( ،)**-0,191وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة ()0,002
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بملنسب للفرض ادول الذي ينص على أنه" التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب

الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس التجول العقلي" وعدم تحققه ،وقبول الفرض

الذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم

الخاص في مقياس التجول العقلي" لصالح الدبلوم الخاص ،حيث بل المتوسط الحسابي لطالب
الدبلوم العام ( )1,68بانحراف معياري ( ،)0,764والمتوسط الحسابي لطالب الدبلوم

الخاص( )2,53بانحراف معياري( )0,577وقيمة ت( ،)8,882وهذا ما يتفق مع تعريفات
التجول العقلي الذي فحواها شرود للذهن يختلف باختالف المواقف ودرجة التفكير بها وأهميتها
بالنسبة للفرد ،وتعريف الباحثة االجرائي للتجول العقلي بأنه فصل المتعلم عن أداء المهام

المطلوبة منه ،وخاصة األكاديمية ،حيث يكون المتعلم في حالة من التشتت ،حيث أنه من

خالل عمل الباحثة كمدرس بكلية الدراسات العليا-جامعة القاهرة الحظت أن طالب الدبلوم
الخاص دوما في حالة تشتت وشرود عالي أثناء الحديث معهم ،فضال عن زيادة األعباء

األسرية ،والمهنية ،واألكاديمية ،وذلك ألن طالب الدبلوم الخاص عليهم جزء كبير بحثي في
موضوعات المقررات المختلفة ،والصراع الداخلي لهم للحاق بالمحاضرات ،واالنصراف من
عمل مقارنة بطالب الدبلوم العام ،حيث الحظت الباحثة بالرغم من زيادة عدد المقررات في
الدبلوم العام مقارنة بالخاص إال أن الغالبية العظمى من الطالب حديثي التخرج من مرحلة
البكالوريس ،وأغلبهم غير متزوج وال يعول ،ومنهم يعمل ،والغالبية ألنهم حديثي التخرج ال

يعملون ،ولذلك تعزو الباحثة الفرق لصالح الدبلوم الخاص لهذه األسباب ألنه ال يخفى على

أحد أن تزايد أعباء الفرد وعدم قدرته على التوفيق ،واللحاق بالمهام المطلوبة منه ،أو التقصير
فيها تجعله مشتتا شاد ار للذهن ،وهذا ما أظهرته الباحثة في أسباب التجول العقلي ،حيث أن
السعة العقلية المحدودة ،والضغوطات المستمرة ،والمهام واألنشطة الصعبة تثقل الفرد

بالمتاعب ،وتجعل تفكيره زادا منصرف الذهن ،منقطع االنتباه في أشياء غير مرتبطة بالمهمة

الحالية الذي يقوم بها.

يلم ينص الفرض الثمني على" التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم

العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي" ،ويتضح عدم تحقق
هذا الفرض وتحقق الفرض الذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب
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الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي" لصالح الدبلوم
الخاص ،حيث بل

المتوسط الحسابي لطالب الدبلوم العام ( )1,45بانحراف معياري

( ،)0,609والمتوسط الحسابي لطالب الدبلوم الخاص( )2,76بانحراف معياري()0,429
وقيمة ت( ،)17,577وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة هيلتنس وأخرون ( Hjeltnes,et
 ،)al,2015ودراسة دراسة خزانة ،ومحسنة ( ،)Alkhazaleh,Mahasneh,2016ودراسة
دراسة نخلة ( ،)Nakhla,2019ودراسة دراسة مارتين وأخرون (،)Martin,et al,2018
حيث بينت هذه الدراسات أن الخوف من الفشل األكاديمي أم ار طبيعيا في مرحلة الجامعة،

ونحن نعلم أن مرحلة الدراسات العليا تتطلب جهد أكبر ،حيث يقوم طالب الدراسات العليا
بالبحث عن المعلومة بنفسه ،وأيضا تزداد أعبائه األسرية والمهنية واألكاديمية وغيرها ،وكما
أضحنا في الفرض السابق أن طالب الدبلوم الخاص تزداد مهامهم األكاديمية ،فبعد الدبلوم
العام ،والذي أغلبه يقوم بالمذاكرة من كتب أعدها أساتذة المقررات ،ينتقل لمرحلة الدبلوم

الخاص ،والبحث عن المعلومة بنفسه ،وعرضها على زمالئه في قاعة الدراسة ،والتخطيط

لمرحلة الماجستير ،والبحث عن متغيرات جديدة ،وغيره من األعباء األكاديمية ،والتي الشك
تجعل طالب الدبلوم الخاص خائفا من الفشل األكاديمي ،والمهام البحثية المطلوبة منه ،وأيضا

كما أوضح الفرض األول أن الفروق في مقياس التجول العقلي كانت لصالح طالب الدبلوم

الخاص أيضا ،وهذا التجول العقلي يزيد من احتمالية الفشل األكاديمي لديه ،وذلك ألن التشتت،

وتعدد المهام والتكليفات المطلوبة تجعل الطالب أكثر خوفا من الفشل ،وهذا ما يتفق مع تعريف
ا لباحثة االجرائي بان الخوف من الفشل األكاديمي شعور من القلق يشعر به المتعلم عندما
يعجز عن أداء المهام المكلف بها ،وتزاحم األعباء عليه مما يبعث الخوف بداخله بعدم القدرة
على أداء هذه المهام على الوجه المطلوب ،وأيضا ما ذكرته الباحثة من صفات الشخص الذي

يخشى الفشل أن دافعيته ضعيفة ،واليبذل الجهد المطلوب منه ،ولديه قلق دائم ،ويخشى لوم
األخرين...إلخ ،وأيضا نتائج الدراسة تتفق مع ما ذكرته الباحثة في نظرية موراي(،)1938
حيث أوضحت النظرية أن تزاحم األعباء ،والمهام التي تتطلب قدرات أعلى من قدرات الفرد
تجعل خوفه من الفشل أعلى وأكبر ،وأيضا ما ذكرته نظرية ماكليالند( )1953حيث أشارت
النظرية أن دافعية الفرد لالنجاز مرتبطة بمكونيين أساسيين هما :األمل في النجاح – الخوف
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من الفشل] ،والبد أال يطغى مكون عن األخر ،فالخوف من الفشل غير المرضي يدفع اإلنسان
للنجاح شريطة أال يتحول هذا الفشل لهاجس يجعل الفرد ينصرف عن ما هو مطلوبا منه.
كلم ينص الفرض الثملث على" التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي

والخوف من الفشل األكاديمي" ،ويتضح عد تحقق هذا الفرض ،وقبول الفرض الذي ينص على
أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي" ،حيث
ذكرت الباحثة العديد من الدراسات األجنبية ذات عالقة ارتباطية منها ماهو مرتبط بمتغير

التجول العقلي ،ومنها ما هو مرتبط بمتغير الخوف من الفشل األكاديمي وهذا ما اتفق مع

دراسة بان وأخرون ( ،)Pan, et al,2010ودراسة سمايلك وأخرون ( Smilek, et

 ،)al,2010دراسة سمولوود وأخرون ( ،)Smallwood, et al ,2007دراسة دنيالت

( ،)Deneault,et al,2020دراسة هويسكار وأخرون ( ،)Huescar,et al,2020حيث رأت
الباحثة بعد االطالع على هذه الدراسات أن أغلبها استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي،
وانتهت نتائج هذه الدراسات بوجود عالقات ذات داللة احصائية ،كما في الفرض الثالث،
وترجع الباحثة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التجول العقلي ،والخوف من الفشل

األكاديمي ،حيث أوضحت تعريفات التجول العقلي ،والخوف من افشل األكاديمي هذه العالقة،
وذلك ألن التجول العقلي تحول تلقائي عن المهمة الحالية ،وشرود ذهن ،وإذا استمر المتعلم
غارقا في هذا التجول طويال سيؤدي به إلى العجز عن الوفاء بالمهام األكاديمية وغيرها من
المسئوليات كما أوضحت االبحثة من نتائج الفروض السابقة.

نتائج الدراسة:

 -1التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص

في مقياس التجول العقلي.

 " -2التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الدبلوم العام ،وطالب الدبلوم الخاص

في مقياس الخوف من الفشل األكاديمي.
 -3التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجول العقلي والخوف من الفشل األكاديمي.
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التوصيات:

في ضوء مم أسفرل عنه نتمئج الدراس الحملا تقدل البمحث بعض التوصامل التملا :
 -1االهتمام بمهارات التفكير ومنها االبداعي لتقليل التجول العقلي.

 -2زيد ددادة ورع العمد ددل التد ددي تتحد دددث عد ددن الثقد ددة بد ددالنفس ،والقد دددرة علد ددى التغلد ددب علد ددى
تحديات العصر.
 -3ت د د دددريب وتأهي د د ددل الطال د د ددب المعل د د ددم عل د د ددى اس د د ددتراتيجيات الت د د دددريس الحديث د د ددة حت د د ددى

يكون المتعلم شديد التركيز ،مما يقلل من التجول العقلي.

 -4حد د ددث الطد د ددالب علد د ددى القيد د ددام بأنشد د ددطة اثرائيد د ددة مد د ددن شد د ددأنها القليد د ددل مد د ددن التجد د ددول
العقلي ،والخوف من الفشل األكاديمي.
الدراسات املقرتحة:

 -1دراسة أثر نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في خفض التجول العقلي ،والخوف من الفشل
األكاديمي.

 -2دراسة أثر التجول العقلي في التحصيل األكاديمي عبر األون الين.

-3دراسة مقارنة بين تالميذ المرحلة االبتدائية – المرحلة االعدادية.
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Mind Wandering and Fear of Academic Failure among
Graduate students (General diploma students - Special
diploma students)
(comparative study)
Abstract:
The current study aimed to reveal the mental wandering and fear of
academic failure among graduate students (general diploma students special diploma students) as a comparative study, and the researcher
made the psychometric properties of the study tools on a sample of
(250) graduate students, Choosing the basic sample from (general
diploma students - special diploma students) at the Graduate School of
Education - Cairo University. The study sample consisted of (100)
students from the general diploma students, and (100) male and female
students from the private diploma.
The study tools were applied, represented in the scale of mental
wandering (prepared by the researcher), and the scale of fear of
academic failure (prepared by the researcher), and the (SPSS) program
was used for statistical treatment, and the results indicated:
1-There are statistically significant differences between general
diploma students and private diploma students in the scale of mental
wandering, with a value of )8.882( and a semantic value (0,000).
2-There are statistically significant differences between general
diploma students and private diploma students in the scale of fear of
academic failure, with a value of )17.577( and a semantic value (0,000).
3-There is a statistically significant relationship between mental
wandering and fear of academic failure, Correlation value was ( 0,191**) and the significance value (0,002).
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