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 المقدمة ومشكمة البحث :

تعد األسرة حجر الزاوية من بين المؤسسات األخرى إذ تعد المبنة األولى في بناء المجتمع، 
ورعاية صحية، ونفسية، وىي يؤسر في داخميا الطفل ليتمقى ما يحتاجو من غذاء تربوي، وُخُمقي، 

المحضن األول الذي يتولى رعاية وتربية وتنشئة األبناء عمى القيم التي ينتظرىا المجتمع من أفراده 
كسابيم القيم واالتجاىات االجتماعية واألخالقية التي تحدد معالم  كالقيم الفكرية الصحيحة، وا 

جتمع، وبذلك يكتسب الطفل أول عضوية شخصيتيم، وىويتيم، وقدرتيم عمى التكيف السميم مع الم
 01(,)052:  01لو في جماعة، ويتعمم فييا كيف يتعامل مع اآلخرين في سعيو إلشباع حاجاتو.) 

:2) 

 التي المختمفة المساعدة أساليب ىو األسرى  الدعم أن م(1116وترى " ىويدة حنفى " )
 كافة في والتشجيع والنصح والتوجيو ىتمامواإل الرعاية تقديم في تتمثل والتي أسرتو من يتمقاىا الفرد

 يثق فتجعمو باألمان والشعور والحب لمقبول والروحية المادية حاجاتو تشبع والتي ,مواقف الحياة
 كفاءتو. من يزيد ويدركيا مما بنفسو

 اإلنسان، حياة فى وىاما   رئيسيا   مكونا المستقبل ويمثل

ة عفا عمييا الزمن، حيث إنَّ زواليا ليس سوى ويجادل الكثيرون بأنَّ األسرة الحديثة مؤسس
مسألة وقت، وبالنظر إلى مستقبل األسرة يقول أحد عمماء االجتماع: إنَّو عمى الرغم من ضعفيا 
ومحاصرتيا، فإنَّ األسرة ستبقى مؤسسة اجتماعية أساسية، ولقد كانت ميد النظام االجتماعي 

      ادة والحرية والمساواة واالزدىار لجميع أعضائوالحديث، وستبقى األساس ألي مجتمع ييتم بالسع
(23  :86 )    

وُتعد األسرة أحد النظم االجتماعية األساسية وأقدميا ، وىي موجودة في كل المجتمعات 
اإلنسانية في العالم وعبر التاريخ، فال يخمو منيا أي مجتمع، فيي نواتو التي تعكس تصرفاتو، كم 

 لطالبات الطموح ومستوى األكاديمية الذاتية الفاعلية في ودوره األسري اإلرشاد

 كورونا جائحة ظل في غيرهن دون الممتحنات الرياضية التربية بكالوريوس

 السالم عبد الحميد عبد شيماء/ د.م.ا 

 
  واإلجتماعية التربوية العلوم بقسم  

  الرياضية التربية کلية    
 الزقازيق  جامعة     
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جيب لألحداث بطريقة تختمف عن أية جماعة أخرى، ويستجيب الفرد انيا جماعة متماسكة تست
بدوره وفقا  لتنشئتو األسرية ،ذلك ألن األسرة ىي الوحدة البيولوجية والنفسية والمعرفية واالجتماعية 
األولى التي ينشأ فييا الفرد، ويتفاعل مع أعضائيا، وفييا تبرز أولى معالم شخصيتو في سنواتو 

 (11:  24. ) األولى المبكرة

وفي ظل التغير الذي طرأ عمى المجتمع المصري والعالم أجمع بسبب جائحة كرونا وما 
ترتب عمييا من فرض لحظر التجوال والحجر المنزلي وتوقف الدراسة بالجامعات والمدارس , ومع 

دور وواجبات ما تمثمو طبيعة األزمة من اضطرابا  وتيديدا  لكيان األسرة وسالمة أفرادىا , يؤثر عمى 
" أحمد ابراىيم األسرة تجاه أبنائيا في إدارة ىذة األزمة , وىذا يتفق مع ما أشار إليو كل من 

, والتي أوضحت الدور  م(0220"ىايدي حسن ),  م(0222م( , " أشرف أحمد )0222)
وائية واإلرشاد االسري تجاه األبناء في مواجية االزمات , حيث أن تعامل البعض مع األزمات بالعش

وسياسة رد الفعل , مما قد يتسبب في إحداث الخسائر المادية والبشرية وييدد بقاء األسرة , في 
حين تعامل البعض األخر باسموب المنيجية العممية السميمة إلدارة األزمة , مما قد يسيم في منعيا 

 (25:  12( , )34:  2( , )20:  0أو الحدمن آثرىا السمبية . )

سرة يمثل اىمية كبيرة في توجيو األبناء وتوعيتيم , خاصة في تمك الفترة كما أن دور اال
العصيبة التي يشيدىا العالم من تفشي مرض "كورونا" المستجد , حيث تعد أزمة فيرس كورونا 
جائحة عالمية ذات صدى واسع وتأثير قوي , عمى اسر العالم أجمع , فمازال فيرس كرونا حتى 

ميا  حاصدا المزيد من الضحايا بالرغم من التدابير االحترازية والوقائية المحظة يواصل زحفو عال
( عدوى تنفسية يسببيا 08-عمى الصعيد الدولي , وااللزام بالحجر المنزلي , ويعد مرض )كوفيد

فيروس كورونا المستجد والذي يتنقل بصورة سريعة جراء المخالطة من خالل قطريات الجياز 
 (27التنفسي )

عمق بدور الدولة في مواجية خطر إنتشار فيرس كرونا المستجد , اتجيت جميع وفيما يت
الحكومات الى اتخاذ كافة اإلجراءات والتي من شانيا أن تحفع سالمة شعوبيا , وتحد من انتشار 

( 588ىذا الوباء , وعمى ىذا النحو فقد اجتمع المجمس األعمى لمجامعات المصرية بجمستو رقم )
م , وكان عمي رأس الموضوعات التي ناقشيا ما يتعمق بالخطط 07/3/1111افق يوم السبت المو 

م 1111م/1108المستقبمية لنظام الدراسة واإلمتحانات بالفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
,أخذا  في اإلعتبار عدم اإلضرار بمستقبميم بضياع سنة دراسية عمييم مع الحفاظ عمى صحتيم 

الدراسة بنظام التعميم عن بعد , كما تم إلغاء إجراء اإلمتحانات التحريرية  وسالمتيم , فإستكممت
 –والشفوية لطالب فرق النقل بمجيع الكميات وا عداد الطالب لسائل بحثية مقبولة )مقالة بحثية 



 

193 
 م2021 يونيو –( 1) العدد –( 065) مجلد

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكتروني البريد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكتروني الموقع

بحث مرجعي( في المقررات التي كانت تدرس في ىذا الفصل وفقا لطبيعة الدراسة  –مشروع بحثي 
نما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط( , أما طالب الفرق النيائية تؤجل وال ترصد درجا ت لمطالب )وا 

اإلمتحانات التي كان مقرر عقدىا في نياية الفصل الدراسي الثاني , لحين إنتياء فترة تعميق 
 (28الدراسة.)

ال  وتعتبر الفاعمية الذاتية أحد المحددات اليامة والتي تعبر عن مجموعة من األحكامىذا 
نيا نتاج لممقدرة  تتصل بما انجزه الفرد فقط , لكن أيضا  بالحكم عمى ما يستطيع إنجازه , وا 
الشخصية ,وتقاس بوصفيا توقعات مرتبطة بسموك محدد , ىذا فضال  عن أنيا قابمة لمتعميم عبر 

المتطمبة ,  السموكيات والمواقف المختمفة بناء عمى مدى التشابو بينيا من حيث المتغيرات والميارات
كما ان لمفاعمية الذاتية دورا  كبير في التاثيرعمى ما يبذلو الفرد من جيد ومثابرة لتحقيق أىدافو , 

 (620:  16)وطريقتة تعاممو مع الضغوط في سبيل تحقيقو لمميام المختمفة.

ل إلى يميتم التصدي ليا، فالفرد دائما  ما ية الميام التي ية في نوعية الذاتيكما توثر الفعال
يا حتى لو لم  تكن قدراتو تؤىمو يعتقد مسبقا بقدرتو عمى النجاح فياالنخراط في النشاطات التي 
عتقدعدم قدرتو عمى أدائيا، كما أن يل إلى تجنب النشاطات التي يميلعمل ذلك، وفي الوقت نفسو 

 25) لتحقيق أىدافُو . ة تسيم في تحديد اإلستراتيجية واألساليب التي يستخدميا الفردية الذاتيالفعال
:55) 

قوم يمكن أن يترتبط بمعرفة الفرد لمميام التي األكاديمية ة ية الذاتيوترى الباحثة أن الفاعم
 بانادورابيا، وبالتالي تسيم في اتخاذ القرار باإلقدام نحو أدائيا أو االمتناع عنيا، وىذا ماأشار إليو "

Bandura( "2331إلى أن حاسةم ) ن المعارف والميارات يالفرد تتوسط العالقة ب ة لدىيالفعال
قوم بو ينما ين وبية أداء عمل معيفيعرفو الفرد عن كينما ين األداء , أى أنيا تتوسط العالقة بيوب

 (47:  15).قوم الفرد بيذا العمليف سيد كيفعال ، وبالتالي فإنيا تسيم في تحد

ويطمحون  يسعون  عالية، تقبميةمس وآفاق طموحات لديين طالبات الفرق النيائية فنجد
 لديين. المراتب أعمى إلى لموصول الواقع أرض عمى لتحقيقيا

كما أن الفاعمية الذاتية تمثل اىمية كبيرة لدى الطالب , حيث تمعب دورا  ىاما  في مواجية 
" كمال المواقف الضاغطة التي قد تواجييم في الدراسة واإلمتحانات , وىذا ما أكدُه 

ام بالميام واألنشطة التي ية تدفع الطالب نحو القيمية األكادية الذاتيأن الفعالم( 0220الشناوي")
ب عمى ياة الدراسية ، وأن التدر ية التي قد تواجييم في الحيميتساعدىم عمى مواجية الضغوط األكاد

ة يجع أىميم, وتر ية لديمية األكادية الذاتين مستوى الفعاليسيم في تحسية يميممارسة األنشطة األكاد
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ة لمتعمم، التي تؤثر عمى ية إلى كونيا تعد من المساعدات الذاتيمية األكادية الذاتيمعتقدات الفعال
بذلو من جيد من أجل إتمام يد مقدار ماية، كما تسيم في تحديمينجازه لمميام األكادة الطالب وا  يدافع

ق ىذه يءات التي توصمو إلى تحقذ اإلجرايتوقف مدى اقتناعو بقدرتو عمى تنفييا يىذه الميام، فعم
د من  الجيد يح لو بذل المز ية لمطالب والتي تتيمدى توفر اإلمكانات الشخصر عن الميام، كما تعب

ة، باإلضافة إلى أنيا تعبر عن األداء الفعمي لمطالب في مواجية يميق أىدافيا األكاديفي تحق
 (52: 03).ياية والتغمب عميميالمشكالت المرتبطة بالمواقف األكاد

ن ية تسيم في تحسيمياألكاد( أن الفاعمية الذاتية م0220" )Artinoأرتينوىذا ويؤكد "
مي لمطالب ذوي ياألكاديجعل االداء  األداء في الميام المرتبطة بالمقررات الدراسية المختمفة، مما

ة يمية األكادية الذاتية المرتفعة أفضل من أداء أقرانيم  ذوي الفعاليمية األكادية الذاتيالفعال
 (71:  14) .المنخفضة

ة يمية األكادية الذاتين الفعاليجابي بيوقد أظيرت نتائج العديد من الدراسات وجود إرتباط إ
 ,(23)(م0222)witt Roseويت روز , كدراسة " ل الدراسييد من المتغيرات كالتحصين العديوب
(، 1)م(0222أحمدعمى )اسة " (, وميارات ما وراء المعرفة كدر 17()م0222)"Barnes,بارنس"

( , إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا  كدراسة 07)(م0222محمـد سحمول" )ودافعية اإلنجاز كدراسة "
مخمد ( , ومستوى الطموح األكاديمي كدراسة "04()م0220عاشور )أحمد,  محمـد حسانين" 

الطالب ، باعتباره أحد أىم  ويمعب مستوى الطموح دورا  ىاما  في حياة( , 10()م0220العبادي" )
المتغيرات المؤثرة في نشاط الطالب ،كونيم يختمفون من حيث أنماط الطموح الذين يسعون إليو 

ان الطموح ىو  م(0220ربيع دمحم شحاتو ), حيث يشير "  ومايحقق ليم من توافق نفسي اجتماعي
:  5الذي يطمح إلى تحقيقو .) المستوى الذي ييدف الفرد إلى الوصول إليو , أو ىو مستوى األداء

13) 

ويعتبر الطموح بمثابة القوة الدافعة التى تدفع الفرد إلى تحقيق أمنياتو فى الحياة لذا يعد 
الطموح وأحدا  من أىم أبعاد الشخصية اإلنسانية لكونو بمثابة المؤشر الذي يمثل سموك اإلنسان في 

 م(0222دمحم عمي ")سة" اما توصمت إليو در تعاممو مع نفسيومع المجتمع الذي يعيش فيو ,وىذا 
حيث أشار إلى أن مستوى الطموح جزءا  ىاما  وأساسيا  في البناء النفسي واإلجتماعي لمفرد, فيو 
يبمور ويعزز اإلعتقاد والتفاؤلية لمفرد , بكونو قادر عمى التعامل مع الضغوط المختمفة في 

 (21:  08مجتمعو.)
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لباعث الذي يحرك الطاقات واإلمكانات التربوية من أجل كما إن مستوى الطموح يمثل ا
إحداث تعمم أفضل لمطالب، بما يتناسب مع قدراتيم األكاديمية وميوليم المينية المستقبمية مما 
يساىم في تحسين مستوى رضاىم عن تخصصاتيم األكاديمية التي يقومون باختيارىا في بداية 

االستمرار في تخصصو دون أن يكون لديو مستوى حياتيم الجامعية، حيث ال يمكن لمطالب 
 (52:  7مناسب من الطموح يدفعو نحو تحقيق النجاح والتميز في أدائو األكاديمي.)

كما يتصف الفرد ذو مستوى الطموح العالي بالقدرة عمى المنافسة، واإلقدام عمى المخاطرة، 
طموح عامل واقعي لألداء والتفوق والتحدي، والقدرة عمى الضبط الداخمي لمسموك، ويعد مستوى ال

 (86: 3كما يعتبر من خصائص الشخصية الصمبة التي تتحمل الضغوط . )
وعمميا في الميدان الجامعى, ومن خالل متابعة قرارات الحكومة  الباحثةومن خالل خبرة 

لتعميم لمواجية خطر إنتشار فيرس كورونا المستجد , وبناء عمى ما تم إتخاذه من قرارات مرتبطة با
الجامعي, حيث تم إلغاء إمتحانات فرق النقل واعتماد قيام الطالب ببحث عن كل مادة دراسية 
وارساليا بالبريد اإللكتروني, اما بالنسبة لمفرق النيائية فيطبق عميين امتحانات تحريرية وشفوية 

لذى يشكل متغير ، االمر اوتطبيقية في ظل ىذه الفترة العصيبة من إنتشار فيرس كورونا المستجد 
قد يؤثر عمى الطالب خوفا  من خطر العدوى من جانب آخر االستعداد لالمتحان كمرحمة أخيرة  , 
عمى عكس فرق النقل والتى سوف تجتاز فترة االمتحان في المنزل دون التعرض لخطر فيرس 

 المناخ ييئةت كورونا , األمر الذي يشكل مسؤولية عمى عاتق األسرة حيث ضرورة توفير اإلرشاد و
المرحمة بأمان فى محاولة لتخفيف حدة الضغوط  تمك لتجاوز الطالبات ليؤالء المناسب لتنمية الثقة

عمى الطالبات وعدم التركيز بالمذاكرة والخوف والقمق خالل فترة االستعداد او اداء االمتحان او 
التحدي المزدوج بين  انتظار النتيحة وتحديد مصيرى لمستقبمين وكذلك كيفية التعامل مع ىذا

مواجية خطر العدوى وااللتزام باالجراءات اإلحترازية في التعامل مع الزميالت ومن ثم يؤثر عمى 
الى دراسة دور الباحثة مستوى الفاعمية الذاتية األكاديمية والطموح لديين , , كما , وذلك ما دفع 

لبات الفرقة الرابعة بكمية التربية االرشاد األسري في الفاعمية الذاتية ومستوى الطموح لدي طا
الرياضية لمبنات جامعة الزقازيق , المقبمين عمى االمتحان دون غيرىن فى الفصل الدراسي الثاني 

 م , في ظل جائحة كورونا.1108/1111لمعام الجامعي 

 ىدف البحث :
يمية  ىدف البحث الى التعرف عمى دور اإلرشاد االسري ومستوى الفاعمية الذاتية االكاد

في مستوى طموح لدي طالبات الفرقة الرابعة المقبمين عمى االمتحان بكمية التربية الرياضية لمبنات 
 جامعة الزقازيق المقبمين عمى االمتحان دون غيرىن في ظل جائحة كورونا.
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 فروض البحث :
مىى توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االرشاد االسري لدى الطالبات المقبمين ع .1

 االمتحان في ظل جائحة كورونا.
توجىىد فىىروق داللىىة إحصىىائية بىىين الطالبىىات ذو المسىىتويات المرتفعىىة والمنخفضىىة ل رشىىاد  .2

 .األسري في مستوى الفاعمية الذاتية والطموح في ظل جائحة كرونا
 

 : أىمية البحث
 تكمن أىمية البحث في :

ونا قضية عالمية ومصر من الدول يستمد ىذا الموضوع أىميتو بإعتبار ان جائحة كور  -
 إحدى التى انتشر بيا الفيروس، وىذا ما شكل موضوعا  ميما لمدراسة  حيث تناول

الطالبات وباألخص إنياء المرحمة  منيا تعاني التي النفسية واالجتماعية المشكالت
فى ظل  الجامعية والمسار الدراسي والتطمع الى المستقبل المينى والممثمة فى قمق االمتحان

 ازمة كورونا .
 أجخميا  وعلي  عاميت بصيةت الزیاضي  اإلجخميا  علي  مجيا  في  تیعلم إضافت البذث عخبزی -

 .خاصت بصةت األسزة
 إيجابيىة عىن الالزمىة بالمعمومىات الجىامعىوالشىباب  اآلبىاء تزويىد فىي الدراسىة ىىذه تسىيم -

نعكاسىو عمىى لمشىباب اإليجابيىة األسرى والمساندة الدعم وأىمية  لىو مسىتوى طمىوحيم ممىا وا 
 وتطمعاتيم. الشباب حياة فى األثر بالغ

اسىا  لالرشىاد االسىرى لطالبىات المرحمىة يمق ةيىالعرب المكتبىة إلىى الحىالي البحىث فيضىي -
 .ريالمتغ بيذا المتعمقة والبحوث الدراسات د منيالمز  في إجراء استخدامو مكنيالجامعية 

 التي الباحثة فى المجال الرياضى عمم حدود في – ةميالقم البحوث من الحالي البحث عتبري -
ومن ثم  الباحثة عمم حسب ومستوى الطموح واالتجاه نحو المستقبل األسرى  اإلرشاد تناولت
 بداية لدراسات أخري تيتم بدور االسرة والفاعمية الذاتية لمطالب والتعامل مع األزمات.فيى 

 ويىبضىرورة توج نىادت التىي رسىات ا الىد مىن ديىالعد اتيلتوصى اسىتجابة الحالي البحث أتيي -
 ةيىمياألكاد ةيىالذات ةيىالفعالاإلرشىاد االسىرى و  متغيىرات نحىو والتقصىي البحىث مىن ديىالمز 

 لىىدى ميياألكىاد األداء نيالمرتبطىىة بتحسى المتغيىرات باعتبىارىم مىىنومسىتوى الطمىىوح 
 الطالبات.

فىى خطىر  االن والمتمثمىة بأسىره تشىغل العىالم الميمىة التىى القضىايا إحىدى عمىي الضوء إلقاء -
جائحة كورونا ومدى إتباع االجراءات االحترازيىة لممحافظىة عمىى حيىاة الفىرد وضىرورة القيىام 
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نعكاسىىىىيا عمىىىىى مسىىىىتوى طمىىىىوح  بالميىىىىام والواجبىىىىات االضىىىىطرارية والتىىىىى تتعمىىىىق بالمسىىىىتقبل وا 
 .المتزنة السوية الشخصية تنمية قي الشباب الجامعى مما يسيم

تسىىميط الضىىوء يىىة اإلرشىىاد األسىىري لىىدى األبنىىاء فىىى كيفيىىة التعامىىل مىىع األزمىىات ، إبىىراز أىم -
 . روناو كعمى أىمية الفاعمية الذاتية األكاديمة لمطالبات في ظل جائحة 

التعىىىرف عمىىىى طبيعىىىة العالقىىىة بىىىين مسىىىتويات االرشىىىاد االسىىىري المرتبطىىىة بالفاعميىىىة الذاتيىىىة - -
 األكاديمة ومستوي الطموح.

 
 لبحث:مصطمحات ا

 األسرة:
ىي مؤسسة اجتماعية نجدىا في كل المجتمعات البشرية، تتأثر بالتطورات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية التي يعيشيا المجتمع، وتعتبر من أىم الجماعات اإلنسانية وأعظميا تأثير ا في 

ا مختمف المجتمعات، حياة األفراد والجماعات، فيي الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عن طريقي
حيث تقوم بالدور الرئيس في بناء المجتمع وتدعيم وحدتو، وتنظيم سموك أفراده، بما يتناسب مع 

 (04: 21األدوار االجتماعية المحددة ليا وفق ا لمتشكل الحضاري العام.)
 االرشاد األسري 

رية بزيادة التواصل تعرفو الباحثة إجرائيا  بأنو تدخل منظم من األسرة لتعديل العالقات االس
فيما بينيا من خالل تقديم مجموعة من الحقائق واالرشادات والميارات التى توجييا البنائيا بيدف 
خفض التوتر و زيادة الفاعمية الذاتية االكاديمية لتحقيق مستوى من الطموح فى ظل إنتشار الفترة 

 الوبائية.
 الفاعمية الذاتية األكاديمية:

ة وثقتو في قدرتو يإعتقاد الفرد بإمكاناتو الذات"بأنيا  مPajares( "0222)باجارز"عرفيا " 
حقق لو  التوازن يو أو يرتضيق المستوى الذي يمكنو م نتحقيممك من المقومات مايومعموماتو، وأنو 

 (334: 22.)محددا  جيوده وطاقاتو في ىذا المستوى 
تعمق بقدرتو عمى يفرد فيما م( بأنيا معتقدات ال1118)"Zulkoskyزلكوسكي كما عرفيا ".

 (87: 26ق األىداف المرجوة.)ية الالزمة لتحقيم وأداء المخططات العمميتنظ
عمى إنيا ألىداف التي يضعيا الفرد لذاتو في  م(0220"آمال أباظة" )عرفتو مستوى الطموح:

من المؤثرات  محاوالت تعميمية أو أسرية، أو اقتصادية، أو مينية، ويحاول تحقيقيا، وتتأثر بالعديد
 (11:  3الخاصة وبشخصية الفرد أو القوى البيئية المحيطة بو.)
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 شيادة البكالوريوس

والتى تعنى الفرد الذى  Bacheleالبكالوريوس ىي كممة التينية مشتقة من الكممة الفرنسية 
جو يسعى لشيادة الفروسية ، ويمكن اعتبارىا من اىم الشيادات التى يحصل عمييا الطالب بعد تخر 

 (31من الجامعة، وتسمى فى بعض الدول بالميسانس.)
 23كوفيد   كورونا فيروس

واالسم االنجميزى مشتق كالتالى )  08ساللة جديدة من الفيروسات تسبب مرض كوفيد 
Co  وىما اول حرفين من كممة كورونا )Corona (و ،Vi اول حرفين من كممة فيرس )Virus  ،
 Virus Corona -Covid ) كورونا ، وفيروس Disease ( اول حرف من كممة مرضDو)
 لمحيوان المرض تسبب قد التي الفيروسات وىي عائمة كبيرة من مستجدة وبائية ظاىرة ( ىو08)

( وىو مرض معدى سريع االنتشار، ،  World Health Organization, 2020)واإلنسان 
 كل في ةيالبشر  الصحة تيدد لتيا الخطيرة والفيروسات األمراض أحد باعتباره يصيب اإلنسان،

ووىان  ويرتبط بعائمة الفيروسات ، والتى لم يكن ىناك اى عمم بوجودىا قبل تفشييا بمدينة ."العالم
 أبمغت" حيث لو، انتشار حالة أول التي عرفت العالم في األولى المنطقة بدولة الصين ، وىى

 وجميعيا المتجمعة، الرئوي  االلتياب تمن حاال بحالة "العالمية الصحة منظمة الصينية السمطات
 المأكوالت سوق  .الجنوبية ىوانان الصين، ،)منطقة ىوبي( ووىان مدينة في حيواني بسوق  مرتبطة
جديد كسبب ليذه الحمقة.) موقع  تاجي تحديد فيروس تم ، 2020 يناير 9 في .الصينية البحرية

 (27()1111منمة الصحة العالمية 

 الدراسات السابقة:

 الىددعم بىدين ( بيىدف التعىرف عمىى العالقىدة13م( )1108" )السـيد الستار عبد وفاء دراسىة " -1
 خىالل مىن وذلىك الجىامعي الشىباب لىدى بأبعىاده نحىو المسىتقبل واالتجىداه بمحىداوره األسىدرى 
 المستقبل نحو االتجاه األسرى ومستوى  الدعم مستوى  تحديدمنيا  الفرعية األىداف من مجموعة
شىىاب ( 145إسىىتخدمت الباحثىىة المىىنيج الوصىىفى التحميمىىى ، وبمغىىت عينىىة البحىىث )، و لمشىىباب

البيانىىىات تمثمىىىت فىىىى إسىىىتمارة وفتىىىاه مىىىن المرحمىىىة الجامعيىىىة ، واسىىىتخدمت الباحثىىىة ادوات لجمىىىع 
 االتجىاه ، وكىذلك اسىتبيان األسىرى  الىدعم وأسىرىم و اسىتبيان بالشىباب الخاصىة العامىة البيانىات

 محاور مجموع بين احصائيا   دالة ارتباطيو وجود عالقةأىم النتائج إلى واشارت المستقبل،  نحو
 الشىباب وايضىا بىين ، المسىتقبل نحىو االتجىاه األسىرى ومجمىوع محىاور اسىتبيان الىدعم اسىتبيان
 الشباب بين احصائية داللة ذات فروق  البحث، بينما التوجد عينة واإلناث الذكور من الجامعى
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 الىدعم ويعتبىر  األسىرى  الىدعم اسىتبيان إجمىالي فىي ف والحضىرالريى يقنطىون  ممىن الجىامعي
 التباين فى حدوث مشاركة المستقمة العوامل أكثر من األسرة من المقدم المعرفى والدعم المعنوى 

 .تابع كمتغير الجامعى لمشباب المستقبل نحو االتجاه فى
ــدات ويمينــة خـــ دي" )دراسىىة " -2 مسىىتوى كىىل مىىن مىىى بيىىدف التعىىرف ع( 8)(0222ســميرة خويم

الفاعمية الذاتية والرضا عن التخصىص ومسىتوى الطمىوح لىدى طمبىة اإلرشىاد. واسىتخدم الباحثىان 
المىىىنيج الوصىىىفى االرتبىىىاطى ، وأجريىىىت ىىىىذه الدراسىىىة بطريقىىىة الحصىىىر الشىىىامل لمجتمىىىع الدراسىىىة 

ى أن ( طالبة من تخصىص اإلرشىاد والتوجيىو بجامعىة ورقمىة ، واشىارت أىىم النتىائج إلى61وقدره )
مسىىتوى كىىل مىىن الفاعميىىة الذاتيىىة والرضىىا عىىن التخصىىص ومسىىتوى الطمىىوح مرتفىىع لىىدى طالبىىات 
اإلرشىىاد. ووجىىود عالقىىة دالىىة إحصىىائيا بىىين الفاعميىىة الذاتيىىة اإلرشىىادية والرضىىا عىىن التخصىىص 

 ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.
مىى العالقىة القائمىة بىين ( بيىدف التعىرف ع6)م(0220"زينـ  ىـدار وجميمـة سـميماني" )دراسة  -3

تقىىدير الىىذات ومسىىتوى الطمىىوح لىىدى عينىىة مىىن طمبىىة الجامعىىة بغردايىىة. واتبعىىت الدراسىىة المىىنيج 
واشىىارت أىىىم ، مىىن طىىالب الجامعىىة   211الوصىىفي االرتبىىاطي، واشىىتممت عينىىة الدراسىىة عمىىي 

وجود فىروق  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات و مستوى الطموح، وعدمالنتائج إلى 
جوىريىىة فىىي درجىىات الطمىىوح لىىدى عينىىة الدراسىىة، كمىىا ان التغيىىر فىىى مسىىتوى الطمىىوح والفاعميىىة 
الذاتيىىة غيىىر مىىرتبط بىىالجنس، بينمىىا توجىىد فىىروق فىىي دالىىة إحصىىائيا لمتغيىىر التخصىىص الدراسىىي 

 .لصالح طمبة مستوى الطموح تبعا لممستوى الدراسي لصالح طمبة السنة الثالثة
( بيىىدف التعىىرف عمىى دور األسىىرة فىىي تفعيىىل الوسىىطية لبنىىاء 4()م0222يــا نظمــى" )رن دراسىة " -4

المناعىىىىة الفكريىىىىة لىىىىدى األبنىىىىاء ، واتبعتالدراسىىىىة المىىىىنيج الوصىىىىفي كمىىىىا صىىىىممت الباحثىىىىة مقيىىىىاس 
مىن طىالب الجامعىة ,  046المناعة الفكريىة يتماشىى مىع ىىدف الدراسىة , واشىتممت العينىة عمىى 

السبب الرئيس في صالح األبناء ىىو صىالح الوالىدين ألنمايمىا يمىثالن  وقد أشارت أىم النتائج ان
القدوة.واسىتخدمت الدراسىة المىنيج الوصىفي التحميمىي، وتوصىمت الدراسىة إلىى بعىض النتىائج كىان 
ىا  ا منيع  من أىميا: أنَّ دور األسرة في أمن المجتمع عظيم فيي خط الدفاع األول الذي يقىف سىد 

ألسىىىرة ال تسىىىتطيع القيىىىام بيىىىذا الىىىدور إالَّ إذا كانىىىت مترابطىىىة فىىىي كيانيىىىا فىىىي وجىىىو األشىىىرار، وأنَّ ا
متينة فىي عالقاتيىا الداخميىة والخارجيىة، وعمىى قىدر مىا تتمتىع بىو األسىرة مىن تىرابط وتماسىك بىين 
أفرادىىىىىا عمىىىىى قىىىىدر مىىىىا تىىىىدرك الطريىىىىق السىىىىميم لتربيىىىىة أبنائيىىىىا وتييئىىىىتيم ليكونىىىىوا أعضىىىىاء نىىىىافعين 

 .لمجتمعيم
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( بيدف التعرف عمى العالقة بين الصالبة النفسية وقمق المستقبل 11)(0222دمحم الزواىرة" )"دراسة  -5
(طالب وطالبة، واتبعت 311ومستوى الطموح لدى طمبة جامعة حائل. حيث تكونت عينة الدراسة من )

لنفسية الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي , وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الصالبة ا
وقمق المستقبل ومستوى الطموح لدى طمبة جامعة حائل. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 الطموح الدراسي لصالح السنة الرابعة.
( بيدف التعرف عمى الرضا عن التخصص وعالقتو بدافعية 11)(0222نسيمة مبارك" )دراسة "  -6

(طالبا وطالبة,  وتوصمت 113وشممت عينة الدراسة )االنجاز ومستوى الطموح لدى الطمبة الجامعيين.
الدراسة إلى أن أن نسبة متوسطة من الرضا عن التخصص الدراسي لدى الطمبة الجامعيين. وعدم 
وجود فروق إحصائية بين الطمبة في الرضا عن التخصص الدراسي بين طمبة النظامين الكالسيك. 

صص ومستوى الطموح لدى الطمبة الجامعيين. وعدم ووجود عالقة دالة إحصائيا بين الرضا عن التخ
 وجود فروق بين الطمبة في مستوى الطموح.

( بيدف التعرف عمى الفعاية الذاتية األكاديمية 21م()1112) "Diane lores ديان لوريس  دراسة " -7
في وفقا  لمتغير الجنس والعمر واإلنجاز األكاديمي في كمية العموم ذات نظام عامين دراسيين 

( 105تخصصي عمم التشريح والفسيولوجي, واستخدم الباحث المنيج الوصفى ، وبمغ عدد العينة )
عام ، وأشارت أىم النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية بين  13-07طالب تراوحت اعمارىم ما بين 

الفاعمية  الفاعمية الذاتية وفقا لمتغيري الجنس والعمر , بينما وجدت عالقة ذات داللة احصائية بين
 الذاتية واإلنجاز األكاديمي.

بيدف التعرف عمى الفروق في الفعالية الذاتية بين الجنسين،  (22م()0222ع ء الشعراوي" )دراسة " -8
وطالب الصفين األول و الثاني الثانوي ،والتعرف عمى تأثير تفاعل الجنس والصف الدراسي في تبادل 

االرتباطية بين الفعالية الذاتية وكل من الدافع ل نجاز  العالقة ، وتحديددرجات فعالية الذات 
األكاديمي ودرجات تحقيق الذات ،واالتجاه نحو التعمم الذاتي, واستخدم الباحث المنيج الوصفى ، 

( طالبا  وطالبة من طمبة الصفين األول والثاني الثانوي من المدارس 356وبمغت عينة الدراسة )
ة , وكانت  اىم النتائج انو ىناك ارتفاع ممحوظ في مستوى الفاعمية الذاتية الثانوية في مدينة المنصور 

 لدى الطالبات االناث مقارنة بالطالب الذكور .
               -اإلستفادة من الدراسات السابقة:

إستفادت الباحثىة مىن الدراسىات السىابقة فىي عىدة جوانىب تمثمىت فىي إسىيام ىىذه الدراسىات فىي تحديىد مشىكمة 
راسىىة وأىميتيىىىا، وتحديىىىد المفىىىاىيم، باإلضىىافة لتحديىىىد عينىىىة الدراسىىىة، وصىىياغة مقىىىاييس الدراسىىىة، وطريقىىىة الد

 تم استخداميا في الدراسة الحاليةالتطبيق، وتحديد المعالجة اإلحصائية التي ي
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 إجراءات البحث :
  منيج البحث: -أواًل :

 دراسة .إستخدمت الباحثة المنيج الوصفينظرا  لمالئمتو لطبيعة ال
 مجتمع وعينة البحث : -ثانيًا :

جامعىىىة الزقازيقممعىىىام  -يتكىىىون مجتمىىىع البحىىىث مىىىن طالبىىىات الفرقىىىة الرابعىىىة بكميىىىات التربيىىىة الرياضىىىية لمبنىىىات
( طالبىىة مقبمىىة عمىىى امتحىىان الفصىىل الدراسىىي الثىىاني دون 521م( والبىىالغ عىىددىم )1108/1111الدراسىىي )

دنىي والمقىىدمات البحىىاث وذلىك وفقىىا  لقىىرر المجمىس االعمىىى لمجامعىىات غيىرىم مىىن طالبىات الفىىرق الدراسىىية اال
( فىىي ظىىل جائحىىة كرونىىا, كمىىا تىىم اختيىىار عينىىة البحىىث بالطريقىىة العشىىوائية مىىن طالبىىات 588بجمسىىتو رقىىم )

( طالبىة, وقىد إلتزمىت الباحثىة بكافىة اإلجىراءات االحترازيىة فىي التعامىل مىع 211الفرقة الرابعة وبمغ عىددىم )
بحث حيث ارتداء الكمامة والتحىدث معيىم مىن خىالل مسىافة التقىل عىن متىر ونصىف , كمىا تىم جمىع عينة ال

البيانىىات مىىن خىىالل رقىىم التميفىىون المحمىىول لكىىل طالبىىو , حيىىث ارسىىال مقيىىاس االرشىىاد االسىىري قيىىد البحىىث 
بعاد عىدد ( كمىا تىم اسىت(whatsappوالفاعمية الذاتية األكاديمية وكذلك مسىتوى الطمىوح عىن طريىق برنىامج 

, ليصىىىبح العىىىدد الفعمىىىي لعينىىىة البحىىىث (whatsapp)(طالبىىىة لىىىم تيىىىتم بالمشىىىاركة أو الىىىرد عمىىىى رسىىىائل03)
%( ،ثىم قامىت الباحثىة بتقسىيم عينىة البحىث الىى مجمىوعتين 34.28( طالبة يمثمىون نسىبة )175االساسية )

ة تتصىىف بمسىتوى مىىنخفض المجموعىة االولىى تتميىىز بمسىتوى عىالى مىىن االرشىاد االسىىري, والمجموعىة الثانيى
كمىا تىم من االرشاد االسري , وذلك لمتعرف عمى الفاعميىة الذاتيىة األكاديميىة ومسىتوى الطمىوح لكىل منيمىا , 

( طالبىىىة مىىىن داخىىىل مجتمىىىع البحىىىىث وخىىىارج العينىىىة األساسىىىية إلجىىىراء الدراسىىىة اإلسىىىىتطالعية, 011إختيىىىار)
سىىىىتبعاد ) وضىىىىح التوصىىىىيف اإلحصىىىىائى لعينتىىىىي البحىىىىث ( ي0( طالبىىىىة لىىىىم تيىىىىتم بالمشىىىىاركة , وجىىىىدول )00وا 

 -)االساسية , االستطالعية( :
 

(2جدول )  
 تصنيف عينة البحث) االساسية , االستط عية(

 فى المتغيرات قيد البحث
 ( طالبو202ن= )                                                                    

النسبة 
 المئوية

العدد الفعمي 
 تلمطالبا

عدد الطالبات 
 المسستبعدة

عدد الطالبات 
 األولي

مجتمع 
 العينة البحث

34.28%  521 طالبة 211 طالبة 03 طالبة 175 
 طالبة

 االساسية
06.21%  االستط عية طالبة 011 طالبة 00 طالبة 018 
51.58%  اإلجمالي طالبة311 طالبة 14 طالبة 284 
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%( من من المجتمع الكمي 34.28تمثل نسبة ) ( أن عينة البحث االساسية0من جدول )يتضح 
( طالبة تمثل سبة 018( طالبة , بينما تمثمت العينة اإلستطالعية في )175لمبحث بواقع )

%( من مجتمع البحث , بينما بمغت النسبة المئوية لعينتي البحث ) األساسية , 06.21)
 صمي لمبحث.%(, وىي بذلك نسب صالحة تمثاللمجتمع األ52.58اإلستطالعية ( )

 أسبا  اختيار عينة البحث 
 لم يسبق الفراد العينة ان تطبق عمييم المتغيرات قيد البحث. -

التىىزام الطالبىىات عينىىة البحىىث بىىاالجراءات االحترازيىىة حيىىث ارتىىداء الكمامىىة ممىىا يسىىيل عمىىى  -
 الباحثة التعامل معيم .

معينة , وذلك بإيجاد معامالت اإللتواء فى بالتحقق من إعتدالية البيانات األساسيةلالباحثةوقد قامت 
 -: ( يوضح ذلك1وجدول ) المتغيرات قيد البحث

 (0جدول )
 الدالالت اإلحصائية لتجانس عينة البحث 

 فى المتغيرات المختارة قيد البحث
 ( طالبة232ن= )                                                                       

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

 المعيارى 
معامل 
 االلتواء

 2.230 2.02 00.22 00.02 سنة العمر
 2.022 0.22 31.22 31.02 درجة القدرات العقمية

عمى أن  ( مما يدل2إنحصرت بين )( ان معامل االلتواء لممتغيرات 1يتضح من جدول )         
 عينة البحث تندرج تقع داخل المنحنى االعتدالى في المتغيرات المختارة قيد البحث.

 أدوات ووسائل جمع البيانات: -ثالثًا :
 المقاب ت الشخصية  -1
قامت الباحثة بتوضيح أىمية البحث ، إلى إدارة الكمية وذلك لمموافقة عمى التواصل مع   -

 ءات اإلحترازية حيث الكمامة والتباعد.الطالبات , مع اخذ كافة اإلجرا
قناعين بأىمية   - قامت الباحثة بمقابمة الطالبات لمتعرف عميين ومحاولة كسب ثقتين وا 

 االشتراك فى البحث.
الخبراء والمتخصصين فى مجال التربية الرياضية لمعرفة  كما قامت الباحثة بمقابمة السادة -

 بالمتغيرات قيد البحث. كل ما يتعمق
 اإلستمارات -2
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 (2إستمارة إستط ع اراء اسادة الخبراء ممحق ) -
قامت الباحثة باإلطالع عمى المراجع والدراسات المرتبطة بغرض التوصل األدوات            

الرئيسية لمدراسة ) اختبار القدرات العقمية , مقياس مستوى األسري , مقياس مستوى الفاعمية الذاتية 
مستوى الطموح( بما يتناسب مع موضوع البحث , ثم عرضيم عمى السادة األكاديمية , مقياس 

( لمتأكد 0( خبراء فى مجال عمم االجتماع وعمم النفس الرياضي ممحق رقم )01الخبراء وعددىم )
من مدى مناسبتيما مع طبيعة البحث والمرحمة السنية , وارتضت الباحثة موافقة السادة الخبراء 

 .% فأكثر 61بنسبة
 (0تمارة تسجيل بيانات عينة البحث االساسية ممحق )إس -

قامت الباحثة بتصميم إستمارة لتسجيل بيانات عينة البحث االساسية وشممت عمى             
القدرات العقمية( ورقم الياتف المحمول لسيولة إجراءات البحث  –العمر  -)االسم الشخصى 

 والتواصل مع عينة البحث اذا تطمب االمر.
 (2ممحق )  ختبار القدرات العقميةإ -

( استخدمتُو الباحثُو إليجاد 02م()1118)فاروق عبدالفتاح" عداد "إ  اختبار القدرات العقمية        
إعتدالية التوزيع التكرارى لعينة البحث ويقيس ىذا االختبار معامل الذكاء لمرحمة التعميم العالى 

المواد الدراسية لذا وجدت الباحثة ىذا االختبار يعد ويحتوي عمى مجموعة من االسئمة ال تتعمق ب
ولقد طبق فى العديد من الدراسات العربية افضل االختبارات وانسبيا لقياس ذكاء عينة البحث، 

 الثبات ( عالية. –المماثمة وكانت معامالتو العممية ) الصدق 
 

 -المعام ت العممية إلختبار القدرات العقمية:
 :Validity أواًل: الصدق 

 :الصدق الظاىري  -

( خبراء ، وا عتبرت 01بعرض المقياس وأبعاده عمى السادة الخبراء وعددىم ) الباحثةقامت  
 الباحثة نسبة إتفاق السادة الخبراء معيارا  لصدق المقياس لما وضع من أجمو.

 :Reliability ثانيًا: الثبات

عادة التطبيق  -  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 
بتطبيق اختبار القدرات العقمية ثم اعادة تطبيقيما عمى العينة اإلستطالعية وعددىم  الباحثةقامت  
من مجتمع البحث وخارج عينة البحث االساسية، وقد تم حساب معامل االرتباط بين  طالبة( 018)

 .Test- retestاس بطريقة درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثانى وذلك اليجاد ثبات المقي
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(2جدول )  
 معام ت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى

 لمقياس القدرات العقمية قيد البحث 
 ( طالبة223ن = )

 المتغيرات
 قيمة التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع م ع م "ر"

 *1.3.73 1.40 84.01 1.83 83.65 القدرات العقمية 

 1.053=  1,14ولية عند مستوى داللة قيمة "ر" الجد

( بين التطبيق 1.14( وجود عالقة إرتباطية عند مستوى معنوية )2يتضح من جدول) 
األول والتطبيق الثاني لمقياس القدرات العقمية حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( 

 يد البحث.الجدولية , مما يعطي مؤشرا  لثبات نتائج مقياس القدرات العقمية ق

 (2مقياس مستوى الطموح ممحق ) -
وقد تكون المقياس  (21م()0222دمحم معوض , سيد دمحم" )" مقياس مستوى الطموح إعداد         
( مفردة تقيس سمات مستوى الطموح , توزعت عمى اربعة ابعاد متمثمة فى: جانب التفاؤل 24من )

( 7تقبل الجديد ) –( مفردات 8يشمل عمى )القدرة عمى وضع األىداف و  –( مفردة01ويشمل عمى)
( , 2( مفردات ، والمقياس رباعي التقدير عمى النحو التالي ,  دائما)5تحمل اإلحباط ) –مفردات 
,  12, 5( , وتعكس ىذة الدرجات في العبارات السالبة وىي أرقام ) 1( , نادرا )0( , أحيانا )1كثيرا )
21  ,21 ,25 .) 
 (1ذاتية األكاديمية ممحق )مقياس الفاعمية ال -

وقد تكون  (20م()0202محمـد الزىراني" )" مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية إعداد         
( مفردة توزعت عمى اربعة ابعاد متمثمة فى )تحديد األىداف واكتشاف القدرات 46المقياس من )

التعامل مع الضغوط  –( عبارة 04)الثقة في القدرة عمى انجاز الميام األكاديمية  –( عبارة 04")
( عبارة( ، والمقياس خماسي التقدير عمى النحو التالي, 02توقع النجاح ) –( عبارة 03األكاديمية )
 (.1غير موافق بشدة) –( 0غير موافق) –( 1متردد) –( 2موافق) –(3موافق بشدة )

 (22مقياس مستوى اإلرشاد األسري )إعداد الباحثة( ممحق) -
 الدراسات اإلستط عية: -رابعًا :

م 4/6/1111قامت الباحثة بإجراء الدراسات استطالعية في الفترة من يوم االثنين الموافق 
( طالبة من خارج 018عمى عينة إستطالعية قواميا)م ، 08/6/1111الى يوم االثنين الموافق 

ممقاييس واالستمارات الثبات( ل –عينة البحث االساسية وذلك اليجاد المعامالت العممية )الصدق 
 التأكد من مدي فيم ووضوح العبارات قيد البحث .و 
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 -المعام ت العممية لمقياسي الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية:
 :Validity أواًل: الصدق

 -الصدق الظاىري: -أ
 بعرض لمقياسي الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية وذلك الظاىري  الصدق التأكد من تمم 

 ، أساتذة الجامعات المتخصصين من المحكمين من عشرة عمى األولية صورتيما في لمقياسينا
 المفردات والمحتوى لمقياسي الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية مناسبة مدى حول الرأي إلبداء
 ضوء الفقرات في بعض صياغة تعديل وتم الطالبات ، لخصائص مناسبة صياغتيما ومدى

 .الطمبة قبل من لمفيم أقرب لتصبح المحكمين راحاتواقت مالحظات
 -صدق االتساق الداخمي:  -ب

من صدق المقياسين قيد البحث ,  قامت الباحثة بإستخدام صدق اإلتساق الداخمي لمتأكد
بحساب داللة اإلرتباط بين العبارة والدرجة الكمية لممحور التى تنتمي إليو كما ىو موضح  بجدول 

(3  ,4 :)- 
 (2جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور التى 
 تنتمى اليو فى مقياس مستوى الطموح 

 
 تحمل اإلحباط تقبل الجديد وضع األىداف التفاؤل

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

2 4.44* 2 4.38* 2 4.58* 2 4.64* 

0 4.53* 0 4.46* 0 4.59* 0 4.63* 

2 4.59* 2 4.53* 2 4.74* 2 4.65* 

2 4.127* 2 4.59* 2 4.69* 2 4.28* 

2 4.47* 2 4.45* 2 4.84* 2 4.74* 

0 4.33* 0 4.59* 0 4.58* 0 4.42* 

1 4.51* 1 4.62* 1 4.64*   

2 4.69* 2 4.63* 2 4.39*   

3 4.114 3 4.53*     

22 4.61*       

22 4.38*       

20 4.43*       

 1.053( =1.14قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)

 طالبة( 223= ) ن
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( وجود إرتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة وبين المحور لمقياس 3يتضح من جدول )        
مستوى الطموح قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية  

,  3( كما ال يوجد ارتباط بين العبارة والمحور لكل من عبارة رقم )1.14معنوية ) وذلك عند مستوى 
( 7,2( بمحور القدرة عمى وضع األىداف , وعبارات )4( في محور التفاؤل وعبارة )00,  8

 بمحور تقبل الجيد , ومن ثم قامت الباحثة بحذف العبارات غير الدالة إحصائيا  .
 (2) جدول

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور التى تنتمى
 اليو فى مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية 

  

انجاز الميام  تحديد األىداف
 األكاديمية

التعامل مع الضغوط 
 توقع النجاح األكاديمية

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

2 4.36* 2 4.33* 2 4.48* 2 4.51* 

0 4.48 0 4.43* 0 4.39* 0 4.4.14 

2 4.59* 2 4.53* 2 4.14 2 4.52* 

2 4.47* 2 4.14 2 4.29* 2 4.28* 

2 4.142 2 4.45* 2 4.44* 2 4.64* 

0 4.54* 0 4.13 0 4.15 0 4.33* 

1 4.11 1 4.35* 1 4.14 1 4.8* 

2 4.53* 2 4.38* 2 4.46* 2 4.35* 

3 4.17 3 4.14 3 4.41* 3 4.45* 

22 .4.44* 22 4.48* 22 4.39* 22 4.26* 

22 4.49 22 4.48 22 4.27* 22 4.35* 

20 4.45* 20 4.42* 20 4.38* 20 4.28* 

22 4.62* 22 4.47 22 4.34* 22 4.34* 

22 4.13 22 4.31* 22 4.34*   

22 4.14 22 4.44*     

 1.053( =1.14قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
( وجود إرتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة وبين المحور لمقياس 4يتضح من جدول )        

مستوى الطموح قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية  
( كما ال يوجد ارتباط بين العبارة والمحور لكل من عبارات رقم 1.14مستوى معنوية ) وذلك عند

( 02, 00, 8, 5, 3( في محور تحديد األىداف وعبارات)04,  03,  00,  8,  6,  4,  1)

 طالبة( 223= ) ن
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( بمحور التعامل مع الضغوط 6, 5, 2بمحور القدرة عمى انجاز الميام األكاديمية , وعبارات )
( بمحور توقع النجاح , ومن ثم قامت الباحثة بحذف العبارات غير 1لعبارة رقم )االكاديمية , وا
 الدالة إحصائيا .

 -صدق المقارنة الطرفية : -ث
بعد تطبيق مقياسي مستوى الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية قيد البحث عمى العينة 

التساق الداخمي , فقامت الباحثة االستطالعية وحذف نتائج العبارات الغير دالة بعد تطبيق صدق ا
( طالبة تصاعديا  وذلك لحساب داللة الفروق بين الربيع 018بترتيب نتائج العينة اإلستطالعية )

 -( يوضح ذلك :5وجدول )األعمى والربيع األدنى , 
 (0جدول )

ة داللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى لنتائج مقياس الطموح والفاعمية الذاتي
 األكاديمية قيد البحث بعد تطبيقو عمى العينة اإلستط عية 

 ( طالبة01=)0= ن 2ن

 مقياس
 قيمة طالبة 01الربيع األدنى  طالبة 01الربيع األعمى 

("T)" ع م ع م 

 *5.78 5.44 43.73 3.14 54.28 مستوى الطموح 

 *03.50 3.11 002.23 4.23 021.73 الفاعمية الذاتية األكاديمية

 0.61= 1,14" الجدولية عند مستوى داللة T)")يمة ق
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين الربيع األعمى والربيع األدني 5يتضح من جدول) 

في مقياسي مستوى الطموح و الفاعمية الذاتية االكاديمية قيد البحث ,  لدى العينة األستطالعية
مما يعطى  1.14جدولية عند مستوى معنوية ( الT( المحسوبة أكبر من قيمة )Tحيث أن قيمة )

 داللة مباشر عمى صدق نتائج المقياسين قيد البحث.
 

 

 :Reliability ثانيًا: الثبات
 -معامل ألفا لبيان ثبات مقياسي مستوى الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمة قيد البحث: -أ

عينة إستطالعية مكونة من  قامت الباحثة باختبار ثبات مقياسى البحث بعد تطبيقيما عمى
المحاور ألفا كرونباخ" عمى درجات العينة في كل محور و  "( طالبو وذلك بحساب معامل 011)
 -( يوضح ذلك :6, وجدول )الدرجة الكمية لممقياس وكانت معامالت الثبات و 
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(1جدول )  

 معامل )ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمحاور مقياسي مستوى  
 والفاعمية الذاتية األكاديمية قيد البحثالطموح 

 
معاملالثباث المحاور م

1 

مستوى 
 الطموح

 ٭0.611التفاؤل

 ٭0.519القذرةعلًوضعاألهذاف 2

 ٭0.569تقبلالجذَذ3

 ٭0.426تحملاإلحباط4

 *0.561معاملألفاكزونباخلمقُاسالطمىح

1 
 الفاعلية 

 ذاتيةال
األكادَمُت

 *0.421تحذَذاألهذاف

 *0.391انجاسالمهاماألكادَمُت 2

 *0.416التعاملمعالضغىطاالكادَمُت3

 *0.512تىقعالنجاح4

 *0.411معاملألفاكزونباخلمقُاسالفاعلُتالذاتُت

 1.053(  = 1.14قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )     
( معامل )ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لممحاور االربعة لمقياسي مستوى 6)يوضح جدول

الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية قيد البحث , حيث يتضح داللة معامل ألفا لممحاور االربعة مما 
 يشير الى توافر عامل الثبات لممقياسيين قيد البحث وصالحيتيما لمتطبيق.

عادة التطبيق معامل االرتباط ب -ب  -:Test- retestين التطبيق وا 
بعد تطبيق مقياسي الطووح والفاعمية الذاتية األكاديمية في صورتيما االولى عمى العينة 
اإلستطالعية وحذف نتائج العبارات الغير دالة , قامت الباحثة بإعادة تطبيقو مرة اخرى عمى نفس 

ل اإلرتباط البسيط لبيرسون لمتأكد من ثبات العينة وبفاصل زمنى أسبوعين. ومن ثم حساب معام
 -( يوضح ذلك :7وجدول )نتائج المقياسين قيد البحث , 

  

 ( طالبة223ن= )       
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 (2جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لنتائج تطبيق 

 مقياسي الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية عمى العينة اإلستط عية 
 ( طالبة223ن=)

 مقياس
 قيمة التطبيق الثاني بيق األولالتط

 ع م ع م "ر(")

 *1.246 5.13 50.13 4.3 51.004 مستوى الطموح

 *1.375 4.03 013.56 3.67 012.18 الفاعمية الذاتية األكاديمية

 0.53= 1,14قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة 

( بين التطبيق 1.14) ( وجود عالقة إرتباطية عند مستوى معنوية7يتضح من جدول) 
األول والتطبيق الثاني لمقياسي الطموح والفاعمية الذاتية األكاديمية قيد البحث , حيث ان قيمة )ر( 
المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية , مما يعطي مؤشرا  لثبات نتائج مقياسي الطموح والفاعمية 

 حث.الذاتية األكاديمية قيد البحث عند تطبيقُو عمى عينة الب
 ( 3جدول )

 العدد األصمي وأرقام العبارات المحذوفة والمعدلة والعدد النيائى لعبارات
 محاور مقياس مستوى الطموح  

العدد االصمي  المحاور
 لمعبارات 

أرقام العبارات 
 المحذوفة

عدد العبارات 
 المعدلة

العدد النيائي 
 لمعبارات 

 8 1 (00,  8,  3) 01 التفاؤل
 7 0 (4) 8 وضع األىداف
 5 1 ( 7,  2) 7 تقبل الجديد
 5 1 - 5 تحمل االحباط
 عبارة 03 عبارات 1 عبارات 0 عبارة 22 المجموع

( الصورة النيائية لمقياس مستوى الطموح , حيث يتكون من أربعة 8يتضح من جدول ) 
رجات ( عبارة , بمقياس تقديري ليكارت الرباعي , بتصحيح د18محاور بإجمالى عدد عبارات )

( لمعباارت الموجبة والعكس لمعبارات السالبة لتصبح أعمى درجة يمكن ان تحصل 2-1-0-1)
( 1( درجة بينما تكون اقل درجة )76عمييا الطالبة في مقياس مستوى الطموح  قيد البحث ىي )

درجة , ليصبح حصول الطالبة عمى إجمالي مجموع درجات لمقياس مستوى الطموح قيد البحث من 
 21( درجة فيي بذلك تمثل مستوى طموح منخفض , بينما يمثل حصول الطالبة من )  18 : 1) 
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(  76:  48( في بذلك تمثل مستوى طموح متوسط , أما إذا حصمت الطالبة عمى درجة من ) 47:
 فيي بذلك تمثل مستوى طموح عالي .

 (3تابع جدول )
 د النيائى لعباراتالعدد األصمي وأرقام العبارات المحذوفة والمعدلة والعد

 محاور مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية  

العدد االصمي  المحاور
عدد العبارات  أرقام العبارات المحذوفة لمعبارات 

 المعدلة
العدد النيائي 
 لمعبارات 

 7 - (04,03,00,8,6,4,1) 04 تحديد األىداف
 01 0 (02,00,8,5,3) 04 انجاز الميام األكاديمية

 00 0 (6,5,2) 03 مع الضغوط التعامل
 01 0 (1) 02 توقع النجاح
 عبارة 22 عبارات 1 عبارات 0 عبارة 22 المجموع

( الصورة النيائية لمقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية , حيث يتكون 01يتضح من جدول )
, بتصحيح  ( عبارة , بمقياس تقديري ليكارت الخماسي30من أربعة محاور بإجمالى عدد عبارات )

( لمعباارت الموجبة والعكس لمعبارات السالبة لتصبح أعمى درجة يمكن ان 1-0-1-2-3درجات )
( درجة بينما تكون 053تحصل عمييا الطالبة في مقياس مستوى الفاعمية الذاتية  قيد البحث ىي )

ة الذاتية ( درجة , ليصبح حصول الطالبة عمى إجمالي مجموع درجات لمقياس الفاعمي1اقل درجة )
( درجة فيي بذلك تمثل فاعمية ذاتية اكاديمية منخفض , بينما  44:  1األكاديمية قيد البحث من ) 
( في بذلك تمثل فاعمية ذاتية اكاديمية متوسط , أما إذا  018: 45يمثل حصول الطالبة من ) 

 ية عالية .( فيي بذلك تمثل فاعمية ذاتية اكاديم 053:  001حصمت الطالبة عمى درجة من ) 
 -: حسا  الزمن المناس  لإلجابة عمى مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية

تم التوصل لمزمن المناسب ل جابة عمى مقياسي مستوى الطموح والفاعمية الذاتية 
األكاديمية من خالل التوصل لممتوسط الحسابي وذلك بجمع زمن إجابة أول طالبة واخر طالبة 

ليكون الزمن المناسب ل جابة , ليصبح الزمن المناسب  1و وقسمتيما عمى إنتيت من اإلجابة عمي
( دقيقة , أما الزمن المناسب ل جابة عمى مقياس الفاعمية 01ل جابة عمى مقياس مستوى الطموح )

 ( دقيقة.08الذاتية االكاديمية )
بناء مقياس اإلرشاد األسري قيد البحث :

را لقمة وجود مقياس لقياس مستوى اإلرشاد األسري فى ضوء أىداف البحث وطبيعتو ونظ 
لطالبات التعميم الجامعي حديث يتناسب مع متغيرات البحث ، فقد قامت الباحثة ببناء مقياس 
واليدف منو التعرف عمى مدى اإلرشاد التي تقدمو األسرة لدى ابنائيا من طالبات الفرق النيائية 
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اني دون غيرىم من الفرق األدنى في ظل جائحة كرونا ، المقبالت عمى امتحان الفصل الدراسي الث
وبعد أن تم االطالع عمى الكتب والمراجع العممية والدراسات السابقة والبحوث المرتبطة بموضوع 

 ببناء مقياس اإلرشاد األسري مسترشدة بالخطوات اآلتية:الباحثة البحث , قامت 
 ( 8ممحق)تحديد االبعاد األساسية لممقياس: -

وضع األبعاد في صورتيا المبدئية في استمارة ، ثم تم عرضيا عمي السادة الخبراء تم 
( 0المتخصصين في مجال عمم النفس الرياضي والبحث العممى واالختبارات والمقاييس ممحق)

 بعد.’( يوضح أراء السادة الخبراء حول أبعاد المقياس واألىمية النسبية لكل 01والجدول رقم )
 (22جدول )                                    

 األىمية النسبية آلراء الخبراء حول تحديد المحاور الرئيسية لمقياس
 اإلرشاد األسري في ظل جائحة كرونا

 االىمية النسبية  النسبة المئوية غير موافق موافق المحاور م
 1.03 %02 2 0 تنظيم الوقت 0

 22.22 %32 2 3 الصحي 1

 20.20 %222 2 22 االكاديمي 2

 1.03 %02 2 0 الغذائي 3

 22.02 %22  0 2 مواجية االزمات 4

( آراء الخبراء في تحديد المحاور الرئيسية لمقياس االرشاد األسري 01يوضح جدول )         
لطالبات الفرق النيائية المقبالت عمى االمتحانات دون غيرىممن الفرق االدنى في ظل جائحة 

%( فأكثر وحذفت المحاور التي 61ونا, وقد ارتضت الباحثة موافقة السادة الخبراء بنسبة )كر 
حصمت عمى نسب مئوية أقل من ذلك , وبذلك أصبح مقياس األرشاد األسري لمطالبات في ظل 

 ( محاور وىي ) الصحي , االكاديمي , مواجية األزمات (.2جائحة كرونا , يتكون من )
 -: االرشاد األسري في ظل جائحة كرونا تحديد عبارات مقياس

بعد التوصل البعاد مقياس االرشاد األسري لمطالبات المقبالت عمى االمتحانات في ظل  
وقد بمغ عدد  محورجائحة كرونا قيد البحث قامت الباحثة بإعداد العبارات المناسبة لكل 

ت الباحثة بعرض المقياس ، وقام (01ممحق) ( عبارة23)العبارات لممقياس في صورتو األولي 
في صورتو االولية عمى السادة الخبراء إلستطالع الرآي من خالل حذف وتعديل الصياغة 

 المفظية لبعض العبارات, وكذلك تحديد مفتاح التصحيح.

  

 خبراء 22ن = 
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 (22جدول )
 عدد عبارات محاور مقياس اإلرشاد األسري في صورتُو األولى

 لعباراتعدد ا االبعاد م عدد العبارات األبعاد م
 عبارة 22 محور مواجية األزمات 2 عبارة 22 المحور الصحي 0

  عبارة 20 المحور االكاديمي 1

 عبارة 22 المجموع الكمي لعبارات مقياس اإلجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي

( المحاور وعدد عبارات كل محور لمقياس األرشاد األسري في ظل 00يوضح جدول رقم ) 
قامت الباحثة بتوزيع المقياس في صورتو األولى عمى السادة الخبراء  ثمد البحث ، جائحة كرونا قي

لمتأكد من انتماء كل عبارة لمبعد الذى تنتمى اليو فى المقياس وكذلك إضافة اى عبارات ,وتحديد 
 ميزان التقدير الخاص بالمقياس. 

 التقدير الكمي لمقياس االرشاد األسري في ظل جائحة كرونا.  -
 التقدير الكمي لعبارات كل محور بالمقياس:  -أ

قامت الباحثة بحساب التقدير الكمي لعبارات كل محور بمقياس اإلرشاد األسري وذلك عن طريق 
 -حساب الخطأ المعياري لمنسبة بإستخدام المعادلة التالية:

 استخدام المعادلة اآلتية:وذلك عن طريق حساب الخطأ المعياري لمنسبة ب
 حيث أن الخطأ المعياري يرمز لُو ب )خ ع( ,  =  ع خ

 ) أ ( ىي نسبة الموافقة =
 عدد تكرارات الموافقة  
 العدد الكمي لمخبراء   

 أ -0)ب( ىي نسبة عدم الموافقة = 
 )ن( ىي العدد الكمي لمخبراء

ثم مقارنة حد الداللة  x 0.58= خ ع  1.14الداللة عند بحساب حد الباحثة ثم قامت  
تحذف العبارة أو  1.14مع )ب( نسبة عدم الموافقة فإذا كانت ب < حد داللة عند  1.14عند 

ذا كانت ب> حد الداللة عند   تبقي العبارة. 1.14تعدل، وا 

  

 ب×  أ      

  ن     
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 (20جدول )
 حيالتقدير الكمي لعبارات المحور الص

 م
 تكرار

 الموافقة
 عدم تكرار

 الموافقة

 نسبة
 الموافقة

 (أ)

 عدم نسبة
 الموافقة

 (ب)

 الخطأ
  المعيارى

 خ ع
 العبارة حالة

1 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
 العبارة صیاغت حعذ  8.14 8.3 8.7 3 7 2
3 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
 العبارة صیاغت حعذ  8.14 8.3 8.7 3 7 4
5 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
 العبارة صیاغت حعذ  8.12 8.2 8.8 2 8 6
7 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

8 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

9 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
 العبارة حذف 8.815 8.6 8.4 6 4 18

11 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

( التقدير الكمي لعبارات المحور الصحي بمقياس األرشاد األسري قيد البحث , 01يتضح من جدول )
( , وبذلك يصبح العدد المبدئي لممحور 5( بينما تعدل العبارة )01اراء السادة الخبراء الى حذف العبارة رقم )وتشير 

( عبارات , تمييدا لتطبيقيا عمى العينة اإلستطالعية لمتأكد 01األول بمقياس األرشاد األسري ) المحور الصحي ( )
 ى العدد النيائي لعبارات المحور قيد البحث.من المعامالت العممية ) الصدق , الثبات ( لموصول ال

(22جدول )  
 التقدير الكمي لعبارات المحور األكاديمي

 م
 تكرار

 الموافقة
 عدم تكرار

 الموافقة

 نسبة
 الموافقة

 (أ)

 عدم نسبة
 الموافقة

 (ب)

 الخطأ
 ع المعيارى

 خ
 العبارة حالة

1 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

2 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

3 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 

4 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

 العبارة صیاغت حعذ  8.14 8.3 8.7 3 7 5
6 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

 العبارة حذف 8.815 8.6 8.4 6 4 7

8 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
9 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 

 العبارة صیاغت حعذ  8.12 8.2 8.8 2 8 18
11 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

12 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 

 خبراء 22ن = 

 خبراء 22ن = 
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( التقدير الكمي لعبارات المحور التربوي بمقياس االرشاد األسري قيد البحث 02يتضح من جدول )
( , وبذلك يصبح 4( بينما تعدل العبارة )6, وتشير اراء السادة الخبراء الى حذف العبارات رقم )
( عبارة , تمييدا  00) المحور االكاديمي ( ) العدد المبدئي لممحور الثاني بمقياس األرشاد األسري 

لتطبيقيا عمى العينة اإلستطالعية لمتأكد من المعامالت العممية ) الصدق , الثبات ( لموصول الى 
 العدد النيائي لعبارات المحور قيد البحث.

(22جدول )  
 التقدير الكمي لعبارات محور مواجية األزمات

 م
 ارتكر

 الموافقة
 عدم تكرار

 الموافقة

 نسبة
 الموافقة

 (أ)

 عدم نسبة
 الموافقة

 (ب)

 الخطأ
 ع المعيارى

 خ
 العبارة حالة

 العبارة حذف 8.815 8.6 8.4 6 4 1

2 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
3 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 

 العبارة حذف 8.815 8.6 8.4 6 4 4

5 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 
6 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

7 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 
8 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 
9 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

18 7 3 8.7 8.3 8.14 √ 
11 8 2 8.8 8.2 8.12 √ 

( التقدير الكمي لعبارات محور المناخ الجامعي بمقياس االرشاد األسري في 03يتضح من جدول )
 حذف العبارات رقم ظل جائحة كرونا قيد البحث , وتشير اراء السادة الخبراء الى 

(, وبذلك يصبح العدد المبدئي لممحور الثالث بمقياس اإلرشاد األسري ) محور مواجية 3,  0)
( عبارات , تمييدا  لتطبيقيا عمى العينة اإلستطالعية لمتأكد من المعامالت العممية ) 8األزمات( )

 لبحث.الصدق , الثبات ( لموصول الى العدد النيائي لعبارات المحور قيد ا

 (00ممحق)التقدير الكيفي لمقياس اإلرشاد األسري في ظل جائحة كرونا.  -

 
 
 
 
 

 خبراء 22ن = 
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 (22جدول )

 العدد األولي والمبدئي والعبارات المحذوفو والمعدلة لمحاور مقياس
 اإلرشاد األسري في ظل جائحة كرونا بعد عرضو عمى الخبراء 

 المحاور
عدد 

العبارات 
 األولي

 أرقام العبارات التى
م حذفيا من قبل ت 

 الخبراء
أرقام  العبارات التى 
 تم تعديل صياغتيا

عدد العبارات 
المبدئي بعد 
 تعديل الخبراء

 01 (5, 3, 1) (01) 00 المحور الصحي
 00 (01, 4) (6) 01 المحور االكاديمي

 8 - (3,  0) 00 محور مواجية االزمات
 ( عبارة21) ( عبارة1) عبارات 3 23 المجموع
( العدد األولي لعبارات محاور اإلرشاد األسري في ظل جائحة كرونا 04ن جدول)يتضح م

( عبارات ,  وعدد 3( عبارة , وكذلك عدد العبارات المحذوفة وعددىم )23قيد البحث وىو )
( عبارة , ليصبح العدد المبدئي بعد عرض المقياس عمى 1العبارات المعدل صياغتيا وعددىم )

 بارة.( ع21السادة الخبراء )
 :إعداد المقياس لتطبيقو عمى العينة االستط عية

( عبارة موزعة 21بعد أن تم إعداد المقياس في صورتو الثانية ) المبدئية( وعدد عباراتو ) 
تطبيقو عمى العينة االستطالعية قامت الباحثة بتوزيع عباراتو عشوائيا لكى يتم  ,عمى ثالث محاور 

وذلك لحساب المعامالت تمع البحث وخارج العينة اإلستطالعية, ( طالبة من داخل مج018قواميا )
مدي فيم ووضوح العممية لمتأكد من الصدق والثبات لمقياس اإلرشاد االسري في ظل جائحة كرونا و 

 . العبارات قيد البحث
 (20جدول )

 التوزيع العشوائى لعبارات مقياس اإلرشاد األسري 
 عيةقيد البحث لعرضو عمى العينة اإلستط  

 المجمىع أرقامالعباراثمىسعتعشىائُا البعذ م

 11 22-25-22-11-16-13-11-7-4-1المحىرالصحٍ 1

 11 22-03-01-02-02-22-22-20-3-0-2المحىراالكادَمٍ 2

 1 00-02-02-21-22-22-2-2-0محىرمىاجهتاالسماث 3

 عبارة31 المجمىع
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ألسزٌفٍظلجائحتكزونابعذتطبُقهاإلرشاداحسا  المعام ت العممية لمقياس

 -علًالعُنتاإلستطالعُت:
 :Validity أواًل: الصدق

 -صدق اإلتساق الداخمي : -أ
من صدق مقياس اإلرشاد األسري  قامت الباحثة بإستخدام صدق اإلتساق الداخمي لمتأكد

جة الكمية في ظل جائحة كرونا قيد البحث , بحساب داللة اإلرتباط بين العبارة والدر 
 -لممحور التى تنتمي إليو , والجدول التالي يوضح ذلك :

(21جدول )  
 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور التى تنتمى اليو فى 

 مقياس اإلرشاد األسري قيد البحث
  

 محور مواجية األزمات المحور األكاديمي المحور الصحي
 )ر( مج )ر( ع م )ر( مج )ر( ع م )ر( مج )ر( ع م
11445*1453*11445* 1431*11434* 1441* 

21431*1434*21451* 1442*21443* 1432* 

31452* 1441*31442* 1452*31441* 1447* 

41433* 1437*41431 1414241431* 1442* 

51442* 1445* 51451* 1455* 51445* 1452* 

61441* 1456* 61445* 1465* 61441* 1441* 

71452* 1435* 71442* 1454*71451* 1441* 

21435* 1464* 21451*1441* 21444 1434

114121 1431 11443* 1447* 11451* 1445* 

111432* 1441* 111412*1415*  

111451*1434*  

 1.053( =1.14قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية)
( وجود إرتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة وبين المحور لمقياس اإلرشاد األسري 05يتضح من جدول )    

( , 1.14قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط أكبر من قيمة )ر( الجدولية  وذلك عند مستوى معنوية)
( في المحور األكاديمي, ومن ثم قامت الباحثة بحذف 01إرتباط بين العبارة والمحور لمعبارة رقم ) كما ال يوجد
 ىذة العبارة.
بعد تطبيق مقياس اإلرشاد األسري قيد البحث عمى العينة  -صدق المقارنة الطرفية :  - ب

, فقامت الباحثة  االستطالعية وحذف نتائج العبارة الغير دالة بعد تطبيق صدق االتساق الداخمي

 ( طالبة223ن= )
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( طالبة تصاعديا  وذلك لحساب داللة الفروق بين الربيع 018بترتيب نتائج العينة اإلستطالعية )
 -( يوضح ذلك :06األعمى والربيع األدنى , وجدول )

 
(22جدول )  

 اإلرشاد األسري داللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى لنتائج مقياس 
 ُو عمى العينة اإلستط عية قيد البحث بعد تطبيق

 ( طالبة01=)0= ن 2ن

 محاورمقُاساإلرشاداألسزٌ
قُمت طالبت27الزبُعاألدنً طالبت27الزبُعاألعلً

("T)" ع م ع م 

 *5.356 2.14 04.21 2.73 10.43 المحىرالصحٍ

 *8.886 2.55 03.17 3.46 14.65 المحىراألكادَمٍ

 *7.168 3.11 02.41 2.53 11.24 محىرمىاجهتاألسماث

 *13.86 2.53 32.01 3.10 58.54 إجمالٍدرجتالمقُاس

 0.61= 1,14" الجدولية عند مستوى داللة T)")قيمة 
  

( وجود فروق ذات داللة احصائية بين الربيع األعمى والربيع األدني لدى 06يتضح من جدول)
( المحسوبة أكبر من Tث , حيث أن قيمة )قيد البحاإلرشاد األسري في مقياس  العينة األستطالعية

مما يعطى داللة مباشر عمى صدق نتائج مقياس  1.14( الجدولية عند مستوى معنوية Tقيمة )
 قيد البحث.اإلرشاد األسري 

 

 :Reliability ثانيًا: الثبات

 -معامل ألفا لبيان ثبات مقياس اإلرشاد األسري قيد البحث: -أ
( 018بعد تطبيقو عمى عينة إستطالعية مكونة من )اإلرشاد األسري ت مقياس قامت الباحثة باختبار ثبا

الدرجة الكمية المحاور و ألفا كرونباخ" عمى درجات العينة في كل محور و  "طالبو وذلك بحساب معامل 
 -( يوضح ذلك :07, وجدول )لممقياس وكانت معامالت الثبات 
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 (23جدول )
 عامل الثبات معامل )ألفا كرونباخ( لبيان م 

 قيد البحث لمقياس اإلرشاد األسري 
 

معاملألفاكزونباخ اإلرشاد األسري محاورمقُاس م

 ٭8.627 المحــــــــــــــــــــــــــور الصحي 1

 ٭8.562 المحـــــــــــــــــــــــور األكاديمي 2

 ٭8.633 زماتمحــــــــــــــــــــور مواجية األ 3

 ٭8.687 اإلرشاد األسري معاملألفاكزونباخلمقُاس

 1.053(  = 1.14قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )     
اإلرشاد ( معامل )ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لممحاور الثالثة لمقياس 07يوضح جدول)

ة  مما يشير الى توافر عامل الثبات قيد قيد البحث يتضح داللة معامل ألفا لممحاور الثالثاألسري 
 البحث وصالحيتة المقياس لمتطبيق عمى العينة األساسية.

عادة التطبيق  -ب  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 
بعد تطبيق المقياس في صورتو االولى عمى العينة اإلستطالعية وحذف نتائج العبارات الغير دالة , 

عادة تطبيقو مرة اخرى عمى نفس العينة وبفاصل زمنى أسبوعين . ومن ثم حساب قامت الباحثة بإ
( يوضح 08وجدول ) معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون لمتأكد من ثبات نتائج المقياس قيد البحث ,

 -ذلك :
 (02جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لنتائج تطبيق 
 عمى العينة اإلستط عية  ي اإلرشاد األسر مقياس 

 ( طالبة223ن=)

 اإلرشاد األسري محاور مقياس 
 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول

 ع م ع م "ر(")

 *1.413 3.11 08.01 2.33 07.32 المحــــــــــــــــــــــــــور الصحي

 *1.486 3.40 11.83 3.00 11.11 المحـــــــــــــــــــــــور األكاديمي

 *1.573 3.11 06.41 2.82 06.82 محــــــــــــور مواجية األزمات

 *1.484 3.14 46.47 2.71 45.27 المجمـــــــــــــــــــــــــــــىع

 0.53= 1,14قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة 

 ( طالبة223ن= )       
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( بين التطبيق 1.14( وجود عالقة إرتباطية عند مستوى معنوية )08يتضح من جدول) 
ل والتطبيق الثاني لمقياس اإلرشاد األسري قيد البحث , حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من األو 

 قيمة )ر( الجدولية , مما يعطي مؤشرا  لثبات نتائج ىذا المقياس عند تطبيقُو عمى عينة البحث.
(02جدول )  

عبارات المحذوفة العدد المبدئي لعبارات مقياس اإلرشاد األسري بعد عرضو عمى الخبراء وأرقام ال
 والعدد النيائى بعد تطبيقُو عمى العينة الإلستط عية

العدد المبدئي لمعبارات بعد  المحاور
 تعديل وحذف الخبراء

أرقام العبارات 
  المحذوفة

العدد النيائي 
 لمعبارات 

 عبارات 01 - عبارات 01 المحـــــــــور الصحي
 عبارات 01 (01) عبارة عبارة 00 المحـــــور األكاديمي
 عبارات 8 - عبارات 8 محـور مواجية األزمات

 عبارة 18 عبارة واحدة عبارة 21 المجمـــــــــىع
( عبارة , 18يتكون المقياس في صورتو النيائية من ثالث محاور بإجمالى عدد عبارات )

( لمعباارت 0-1-2ات )نادرا  ( , بتصحيح درج –احيانا   –بمقياس تقديري ليكارت الثالثي ) دائما  
الموجبة والعكس لمعبارات السالبة ليكون أعمى درجة يمكن ان تحصل عمييا الطالبة في مقياس 

( درجة , وبحساب المدي 18( درجة بينما تكون اقل درجة )76اإلرشاد األسري قيد البحث ىي)
يد البحث من فيكون حصول الطالبة عمى إجمالي مجموع درجات محاور مقياس اإلرشاد األسري ق

( درجة فيي بذلك تمثل مستوى إرشاد األسري منخفض , أما إذا حصمت الطالبة عمى 47:  18) 
 ( فيي بذلك تمثل مستوى إرشاد األسري مرتفع .76:  48درجة من )

 

 -حسا  الزمن المناس  لإلجابة عمى مقياس اإلرشاد األسري:
د األسري من خالل التوصل تم التوصل لمزمن المناسب ل جابة عمى مقياس اإلرشا

من اإلجابة عميو وقسمتيما  لممتوسط الحسابي وذلك بجمع زمن إجابة أول طالبة واخر طالبة إنتيت
 . ( دقيقة03األسري قيد البحث ىو ) , حيث أن الزمن المناسب ل جابة عمى مقياس اإلرشاد1عمى 

 الدراسة االساسية: -خامسًا :
م  1111م/1108ل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعى تم إجراء الدراسة األساسية خال

خالل امتحانات الفرق النيائية في ظل جائحة كرونا بعد توقف لمدراسة وتطبيق نظام تقديم األبحاث 
بالنسبة لفرق النقل واألمتحان بالنسبة لمفرق النيائية ، وقد قامت الباحثة بتوزيع استمارات مقياس 

ة الذاتية األكاديمية وكذلك مستوى الطموح فى الفترة من يوم األحد الموافق اإلرشاد األسري والفاعمي
م , كما راعت الباحثة كافة الغجراءات 21/6/1111م الى يوم الخميس الموافق 6/1111/ 15

االحترازية من استخدام الكمامة والكحول والقفازات الطبية , وكذلك عدم رغبة بعض الطالبات 
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ل جابو عميو الكترونيا  , كما ( whatsappظام الورقي وفضموا ارسال الممف )بالتعامل من خالل الن
إستعانت الباحثة بمجموعة من المساعدين في توزيع االستمارات عمى الطالب , بعد ان قامت 
بشرح فكرة وىدف البحث لين , ثم قامت الباحثة بتفريغ اإلستمارات وتجميع البيانات وذلك إستعدادا  

 امالت اإلحصائية المناسبة.إلجراء المع
 المعالجات اإلحصائية: -سادسًا :

قامت الباحثة بمعالجة البيانات الخام اإلحصائية عن طريق الحاسب األلى باستخدام برنامج 
 ( وفقا  لطبيعة البحث وذلك لمحصول عمى ما يمى:SPSSاإلحصاء )

-اختبار )ت( لمفروق  –اء معامل االلتو  -اإلنحراف المعياري  -الوسيط-المتوسط الحسابي -
 معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون.

 
 عرض ومناقشة النتائج : -سابعًا :

بعد عرض المقاييس الثالثة عمى عينة البحث االساسية قامت الباحثة بإستخراج النتائج 
الخاصة بمقياس اإلرشاد األسري وتقسيميا وفقا  لمدرجات الى مجموعتين وفقا لمستوى األرشاد 

( أما المجموعة 058ري, ففد بمغ عدد المجموعة األولى والتي تتميز بإرشاد أسري مرتفع )األس
( ذات اإلرشاد األسري المنخفض , ومن ثم قامت بحساب داللة الفروق 006الثانية فقد بمغ عددىا )

ت بين المجموعتين لمتأكد من وجود فروق دالة احصائيا  بينيما في مستوى األرشاد األسري, ثم قام
الباحثة بتصنيف درجات مجموعتين البحث في مستوى الفاعمية الذاتية ومستوى الطموح كما ىو 

 -موضح:
 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:

 (00جدول )
 داللة الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية

 في مستوى االرشاد األسري  
 ( طالبة221=)0( , ن203=) 2ن

 األسزٌمحاورمقُاساإلرشاد

المجمىعتاألولً

 (طالبت161)

(117المجمىعتالثانُت)

 طالبت
قُمت

("T)" ع م ع م 

 *04.321 4.18 06.15 3.13 15.10 المحىرالصحٍ

 *00.214 3.73 07.28 4.26 14.32 المحىراألكادَمٍ

 *01.715 4.08 06.30 2.71 13.15 محىرمىاجهتاألسماث

 *28.482 4.01 42.15 3.36 64.61 إجمالٍدرجتالمقُاس
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 1,14" الجدولية عند مستوى داللة T)")قيمة 
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة األولى والمجموعة 11يتضح من جدول) 
( T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيد البحث , حيث أن قيمة )اإلرشاد األسري في مقياس  الثانية

( 058مما يعطى داللة مباشر عمى أن المجموعة األولي ) 1.14وية الجدولية عند مستوى معن
( طالبة والتي تتميز 006طالبة تتميز بمستوى عالى ل رشاد األسري مقارنة بالمجموعة الثانية )

( والذي يوضح الفروق بين 0مستوى منخفض ل رشاد االسري وىذا ما وضحو الشكل رقم )
في مستوى االرشاد األسري , وترى الباحثة أنُو من الجوانب  المجموعة األولى والمجموعة الثانية

األساسية في بناء المجتمع ىي األسرة , فيي المدرسة األولى التي تشكل جوانب شخصية الطالب 
"عبد الرحمن قبل انخراطيم في المراحل التعميمية المختمفة بالمدارس والجامعات , وىذا اشار إليو 

االبناء القيم واالتجاىات االجتماعية واألخالقية التي تحدد معالم  إكسابأن (01)م(0221خضر" )
شخصيتيم، وىويتيم، وقدرتيم عمى التكيف السميم مع المجتمع , والتي تتولى األسرة الجوانب الرئيسية فيو, 

أن األسرة ىي حجر األساس التي  (34)مWilliam & Jay (2115) ويميم وجاي "وىذا ما اكده " 
تعكس تصرفاتو ، ويستجيب الفرد بدوره وفق ا لتنشئتو لمجتمعات , فيي نواتو التي تبنى عميو ا

األسرية، ذلك ألنَّ األسرة ىي الوحدة البيولوجية والنفسية والمعرفية واالجتماعية األولى التي ينشأ 
وما أشار إليو ( 4()م0222رنيا نظمي")ويتفق ذلك مع ما توصمت إليو دراسة " , فييا الفرد

31م()Juliet(2117 "يتجول" تبر من أىم الجماعات اإلنسانية وأعظميا تأثير ا في تعأن األسرة(
 حياة األفراد والجماعات، فيي الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عن طريقيا مختمف المجتمعات .
د ومن خالل عرض النتائج السابقة والتي توصمت الييا الباحثة من خالل تطبيق مقياس األرشا

 األسري عمى عينة البحث األساسية فقد تم التأكد من صحة الفرض األول والذي ينص عمى 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االرشاد االسري لدى الطالبات المقبمين عمىى االمتحىان "

 في ظل جائحة كورونا.
الطىالب عينىة البحىث توصمت الباحثة بعد تطبيق مقيىاس اإلرشىاد األسىري بنتىائج أفىادت بىان حيث  

( طالبة أشىارت النتىائج 006( طالبة منيما بمستوى عالي من اإلرشاد األسري , بينما )058يتميز )
 بأنيم ذو إرشاد أسري منخفض , كما ىو موضح بالشكل التالي
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 (2شكل )

 الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية
 في مستوى االرشاد األسري  
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:

 (02جدول )
 داللة الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية

 في مستوى الفاعمية الذاتية األكاديمية  
 ( طالبة221=)0( , ن203=) 2ن

 الفاعلُتالذاتُتمحاورمقُاس

المجمىعتاألولً)إرشاد

 اسزٌمزتفع(

المجمىعتالثانُت

 )إرشاداسزٌمنخفض(
قُمت

("T)" ع م ع م 

 *7.320 8.17 11.01 6.13 17.31تحذَذاألهذاف

 *8.718 6.10 17.43 5.27 25.40انجاسالمهاماألكادَمُت

 *04.601 8.57 13.40 5.04 28.17لمعالضغىطاالكادَمُتالتعام
 *00.154 5.73 21.45 5.13 30.12تىقعالنجاح

 *34.143 7.14 014.62 5.41 034.31 إجمالٍدرجتالمقُاس

 1,14" الجدولية عند مستوى داللة T)")قيمة 
والمجموعة  ( وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة األولى12يتضح من جدول) 
( المحسوبة أكبر من Tقيد البحث , حيث أن قيمة )الفاعمية الذاتية األكاديمية في مقياس  الثانية
مما يعطى داللة مباشر عمى أن المجموعة األولي  1.14( الجدولية عند مستوى معنوية Tقيمة )
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اديمية مقارنة )ذات األرشاد األسري المرتفع( تتميز بمستوى عالى من الفاعمية الذاتية األك
( والذي يوضح 1بالمجموعة الثانية )ذات األرشاد األسري المنخفض( ويتضح ذلك من الشكل رقم )

الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية في مستوى الفاعمية الذاتية األكاديمية , كما 
تية األكاديمة , انحصرت درجات المجموعة االولى داخل التصنيف العالي بمقياس الفاعمية الذا

بينما انحصرت درجات المجموعة الثانية بالتصنيف المتوسط وفقا  لمفتاح التصحيح لمقياس الفاعمية 
الذاتية االكاديمية , ترى الباحثة ىنا أن المجموعة األولى )ذات األرشاد األسري المرتفع( تفوقت 

الفاعمية الذاتية وذلك لتفوق عمى المجموعة الثانية )ذات األرشاد األسري المنخفض( في مستوى 
المجموعة األولى في مستويات األرشاد األسري , وذلك ألن األسرة تؤثر بشكل كبير في سموكيات 
وتشكيل دوافع ابنائيا حيث مواجية التحديات المختمفة وترتيب االىداف والسعي لتحقيقيا خاصة في 

نا المستجد , فيجب عمى األسرة ظل ىذة الظروف التي يعيشيا العالم من تحدي خطر فيرس كرو 
توفير األرشاد الالزم ألبنائيا حيث عدم القمق واتخاذ التدابير االحترازية لتجنب خطر العدوى وذلك 

أن دور االسرة يمثل اىمية كبيرة في (, 26()م0202منظمة الصحة العالمية )ما اشارت إليو" 
التي يشيدىا العالم من تفشي مرض  توجيو األبناء وتوعيتيم , خاصة في تمك الفترة العصيبة

, وترى  "كرونا" المستجد , حيث تعد أزمة فيرس كرونا جائحة عالمية ذات صدى واسع وتأثير قوي 
الباحثة ىنا ان لمفاعمية الذاتية أثر ايجابي في حياة الطالب حيث تساعدىم فى مواجية التحديات 

, والتي يعد فيرس كرونا احدىا , خاصة لدى وترتيب األفكار ومواجية الضغوط االكاديمية المختمفة
عينة البحث والتي ستواجو خطر النزول لالمتحانات منفردين كفرق نيائية دون الفرق السابقة , وىذا 

كمال يمثل تحدي يستوجد توافر قدر عالي من الفاعمية لدي الطالبات , وىذا ما أشار اليو " 
 واألنشطة بالميام اميالق نحو الطالب تدفع ةيميألكادا ةيالذات ةيالفعال أن( 03()م0220الشناوي")

ويتفق ذلك ما  الدراسية اةيالح في تواجييم قد التي ةيمياألكاد الضغوط مواجية عمى التي تساعدىم
 "ي الشعراو ع ء ,  (8()م0222سميرة خويمدات ويمينة خــ دي )ماتوصمت إليو دراسة كل من 

", ( 00()م0222) ( , والتي تؤكد عمى أىمية الفاعمية الذاتية في 18)(م2113)"Dianeدَان
مساعدة الطالب فى مواجية التحديات والتنسيق بين األىدافاالكاديمية وتحقيق أعمى مستوى ممكن 

 في ظل المتغيرات المتاحة .
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 (1شكل )

 لمجموعة األولى والمجموعة الثانيةالفروق بين ا
 في مستوى الفاعمية الذاتية األكاديمية 

(02جدول )  
 داللة الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية

 في مستوى الطموح  
 ( طالبة221=)0( ن203=) 2ن

 مستىيالطمىحمحاورمقُاس

المجمىعتاألولً)إرشاد

 اسزٌمزتفع(

المجمىعتالثانُت

 إرشاداسزٌمنخفض()
قُمت

("T)" ع م ع م 

 *4.603 00.31 05.14 8.03 12.13 التفاؤل  

 *3.072 8.44 04.73 6.12 11.10 وضع األىداف

 *4.366 6.28 8.13 5.80 02.83 تقبل الجديد
 *3.853 6.74 01.10 4.38 03.03 تحمل االحباط

 *11.377 8.14 40.43 6.08 60.22 إجمالٍدرجتالمقُاس

 1,14" الجدولية عند مستوى داللة T)")قيمة 
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة األولى والمجموعة 13يتضح من جدول) 
( T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيد البحث , حيث أن قيمة )مستوى الطموح في مقياس  الثانية

مباشر عمى أن المجموعة األولي )ذات مما يعطى داللة  1.14الجدولية عند مستوى معنوية 
مقارنة بالمجموعة الثانية )ذات مستوى الطموح األرشاد األسري المرتفع( تتميز بمستوى عالى من 
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األرشاد األسري المنخفض(, كما انحصرت درجات المجموعة االولى داخل التصنيف العالي 
ة بالتصنيف المتوسط وفقا  لمفتاح , بينما انحصرت درجات المجموعة الثاني مستوى الطموحبمقياس 

, وترى الباحثة أن العامل الرئيسي في وجود فروق بين  مستوى الطموحتصحيح لمقياس 
المجموعتين في مستويات الطموح يعود بشكل واضح الى االختالف بينيما في مستويات األرشاد 

د األسري عن المجموعة األسري , حيث أن المجموعة األولى والتي تتميز بمستوى عالى من األرشا
( 11الثانية , ىى نفسيا التي حققت مستويات أعمى ايضا في الفاعمية الذاتية كما اتضح بجدول )

( , ولذلك فترى 2( وكذلك حققت مستويات احمى في الطموح كما يتضح من الشكل رقم )1وشكل )
مساعدة الطالبات فى  الباحثة أن األرشاد األسري ىو العامل الرئيسي الذي ساىم بشكل كبير في

تحقيق مستويات عالية في الفاعمية الذاتية والطموح , وترى الباحثة ىنا اىمية الطموح لدي الطالبات 
كعامل اساسي في تشكيل طاقات الطالبات في مواجية خطر العدوي وفي نفس الوقت التفوق 

تفق ذلك مع ما أشارت واجتياز االمتحاناتفي ظل فيرس كرونا كتحدي قد يؤثر عمى تركيزىم , وي
الباعث الذي ( والتي أشارت الى اىمية الطموح حيث يمثل 7()م0223سعاد خميس راشد)إليو " 

يحرك الطاقات واإلمكانات التربوية من أجل إحداث تعمم أفضل لمطالب، بما يتناسب مع قدراتيم 
عن تخصصاتيم  األكاديمية وميوليم المينية المستقبمية مما يساىم في تحسين مستوى رضاىم

آمال عبد " , وىذا ما أشارت إليو  األكاديمية التي يقومون باختيارىا في بداية حياتيم الجامعية
يتصف بمستوى عالي من الطموح يكون لدية القدرة ( ان الفرد الذي 3()م0220السميع أباظة )

, ويتفق ذلك  لمسموك عمى المنافسة، واإلقدام عمى المخاطرة، والتحدي، والقدرة عمى الضبط الداخمي
(,سميرة خويمدات ويمينة خــ دي 02م()0222" دمحم الزواىرة )مع ما توصمت إليو دراسة كل من 

والتي تؤكد عمى أىمية الطموح فى توجية الطاقات ( 00م()0222, نسيمة مبارك ) (8()م0222)
 والمساعدة عمى تحدي الصعاب حتى تحقيق األىداف.

سابقة والتي توصمت الييا الباحثة من خالل تطبيق مقياس الفاعمية ومن خالل عرض النتائج ال
الذاتية األكاديمية  ومستوى الطموح عمى عينة البحث األساسية ) المجموعة االولى ذات المستوى 
العالي ل رشاد األسري( , ) المجموعة الثانية ذات المستوى المنخفض ل رشاد األسري( فقد تحقق 

توجد فروق داللة إحصائية بين الطالبات ذو المستويات  الذي ينص عمى أنو"صدق الفرض الثاني و 
 المرتفعة والمنخفضة ل رشاد األسري في مستوى الفاعمية الذاتية والطموح في ظل جائحة كرونا"

دیث حوصلج البادثت ال  أن مجموعت االرشاد االسزي العال  حمیزث بمسخویاث اعل  ف  الةاعلیت 

مت والطموح مقارنت بمجموعت األرشاد االسزي المنخةض , كما هوموضخ بالشكل الذاحیت األكادی

 الخال .
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 (2شكل)
 الفروق بين المجموعة األولى والمجموعة الثانية

 في مستوى الطموح 
 -اإلستنتاجات :

ث وتساؤالتو ومن خ ل عرض ومناقشة النتائج يمكن إستخ ص النتائج في ضوء أىداف البح
 -التالية :

  يمعب اإلرشاد األسري دورا ىاما  لدى طالبات الفرق النيائية الممتحنات دون غيرىم من
 الفرق األدنى في ظل جائحة كرونا.

 اتية األكاديمية تتميز الطالبات ذو اإلرشاد األسري العالي بمستوى عالي من الفاعمية الذ
 والطموح , مقارنة بغيرىم من الطالبات ذو اإلرشاد األسري المنخفض.

 .يسيم االرشاد األسري في دعم الطالبات في مواجية خطر تفشي فيرس كرونا المستجد 
-التوصيات :  

 .ضرورة توعية األسر بأعمية االرشاد األسري ألبناىم في ظل تفشي فيرس كرونا 
  يبية وندوات ألولياء األمور لتوعيتيم بأىمية األرشاد األسري.عقد دورات تدر 
  التركيز عمى تطوير الفاعمية الذاتية األكاديمية لما ليا من دور في مساعدة الطالب في

 التخطيط والتعامل مع المواقف الصعبة .
 شار إجراء مزيد من الدراسات والتي تتناول بعض المتغيرات المرتبطة بالطالب في ظالنت

 فيرس كرونا.
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

إجمالً درجة  تحمل االحباط تقبل الجدٌد وضع األهداف التفاؤل  
 المقٌاس

 (ارشاد اسري مرتفع)المجموعة االولى  (ارشاد اسري منخفض)المجموعة الثانٌة 



 

221 
 م2021 يونيو –( 1) العدد –( 065) مجلد

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكتروني البريد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكتروني الموقع

 -قائمة المراجع :
 -أواًل المراجع العربية :

منظور عالمي , المركز العممي لمكمبيوتر  –إدارة األزمة التعميمية  : م(0222أحمد ابراىيــــــــــــم أحمــــــــد )  -1
 والنشر, االسكندرية .

 ةيطالب كم لدى ةيمياألكاد ةيالذات بالكفاءة تياوعالق المعرفة وراء ما : م(0222) محمـــد  عمي رمضان أحمد  -2
 د،يالجد بالوادي ةيالترب ةيكم منشورة، ريغ ريماجست رسالة .ةيالترب

 وطيأس جامعة
دارة األزمات  : م(0222أشرف السعيـــــــــــــــــد أحمد )  -3  دار الفكر العربي , القاىرة . –تكنولوجيا المعمومات وا 
 جودة الحياة النفسية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. : م(0220ــــــــــع باظة.)آمال عبد السمي  -4
دور األسرة في تفعيل الوسطية لبناء المناعة الفكرية لدى األبناء. بحث  : ه(2222رانيا محمــــــد عزيز نظمى)   -5

مقدم لندوة األسرة، كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات األمن 
 .11-0ري، جامعة الممك سعود بالرياض، ص صالفك

 .غريب دار القاىرة ،1 ط .الصناعي النفس عمم أول : م(0220شحــاتة ) ربيع محمـــــــــــــــــد  -6
تقدير الذات و عالقتو بمستوى الطموح لدى عينة من طمبة الجامعة  : م(0220زين  ىدار وجميمة سميماني)  -7

تغيرات. مجمة الحكمة لمدراسات التربوية بغرداية في ضوء بعض الم
 والنفسية.

مستوى الطموح وعالقتو بالرضا عن التخصص لدى عينة من طالبات  : م(0223سعاد خميس راشد العريمية )  -8
, المركز القومي لمبحوث  1, ع  25بسمطنة ُعمان , مج  -جامعة نزوى 

 التربوية والتنمية بالقاىرة
نــــــــة خـــــــــ دي ســــــــميرة خويمــــــــدات ويمي  -9

 م(0222)
الرضا عن التخصص ومستوى الطموح كمنبئات لفاعمية الذات اإلرشادية  :

-لدى طمبة اإلرشاد والتوجيو، دراسة وصفية بجامعة قاصدي مرباح
. جىامعىة قاصىدي مرباح ىىىى ورقىمة كمية العمىوم اإلنسانيىة  ورقمة

 واالجتماعية قسم عىمم النفىس وعمىوم التربيىة
" تصور مقترح لدور األسرة في إكساب قيم العمل التطوعي لدى أبنائيا  : م(0221بدالرحمن خضر الحـــارثي) ع  -14

 جامعة أم القرى -من منظور إسالمي". رسالة ماجستير، كمية التربية
الب المرحمة فاعمية الذات وعالقتيا ببعض المتغيرات الدافعية لدى ط : م(0222ع ء محمود الشــــــــــعراوي )  -11

 الثانوية , مجمة كمية التربية الرياضية بالمنصورة.
"وسائط تنمية األخالق". موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول  : ه(2202عمـــــــــــــي خميل أبوالعينين)  -12

 الكريم، المجمد األول، جدة: دار الوسيمة لمنشر والتوزيع
إختبارات القدرات العقمية ، دار النيضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع ،   م(0223)  فاروق عبد الفتاح موسي  -13

 القاىرة ،  ، جميورية مصر العربية.
 ةية التربيكم طالب لدى ةيالشخص سمات ببعض وعالقتيا الذات ةيفعال : م(0220اإلمام الشنــــاوي ) أحمد كمال  -14

 ة،يالنوع ةيالترب ةيلكم األول مميالع المؤتمر في منشور ة , بحثيالنوع
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 ة.يالبشر  ةيالتنم في ودوره النوعي ميالتعم المنصورة جامعة
ــــد  -15 ــــد ,يحسان محمــــــــ ــــن  محمــــ  ــــــــ

 م(0220)  حسن  عاشور أحمـــــــــد
 في ا  يذات المنظم التعمم اتيجيالفيم واسترات وراء وما ةيالمغو  الذات ةيفعال :

 مجمة البحوث .الجامعة طالب لدى الدراسي ليوالتحص صالتخص ضوء
 األزىر. جامعة ةيالترب ةيكم ة،يواالجتماع ةيوالنفس ةيالتربو 

 الدراسي العقمية والتحصيل بالعادات وعالقتيا األكاديمية الذاتية الفعالية  م(0202محمــــــد رزق هللا الزىراني )  -16
 المكرمة كةم الثانوية بمدينة المرحمة طالب لدى

محمــــد عبــــد التـــــــوا  معــــــــوض , سـيد   -17
 م(0222محمــــــــد عبد العظيم )

 مقياس مستوى الطموح, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة . 

 مييألكادل ايالتحص في وأثرىما الدراسي اإلنجاز ةيودافع الذات ةيفاعم :   م(0222هللا  سحمـــــول ) عبد محمــد  -18
 منشورة، رةيغ ريماجست رسالة .صنعاء نةيمد في ةيالثانو  طمبة لدى

 .إربد رموك،يال جامعة
,  0تربية األطفال والمراىقين المضربين سموكيا  , النظرية والتطبيق , ج : م(0222) األحمــــــــــدى عميثة محمـد  -19

 . دار الكتاب الجامعي, العين, اإلمارات العربية المتحدة
 

العالقة بين الصالبة النفسية وقمق المستقبل ومستوى الطموح لدى طمبة  : (0222محـمـــــــد محمـــــــد الزواىرة )  -24
جامعة حائل بالسعودية. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 والدراسات التربوية والنفسية.
 

 طالب لدى ةيمياألكاد الذات ةيفاعم في المسيمة ةيالنفس العوامل بعض : م(0220)  محمـد  العبادي بن مخمد   -21
 ريغ ريماجست رسالة .الطائف بمحافظة ةيالثانو  المرحمة وطالبات
 .جامعة الطائف ة،يالترب ةيكم منشورة،

 
الرضا عن التخصص الدراسي وعالقتو بالدافعية ل نجاز ومستوى  : م(0222نسيمـــــــة محمــــــــد مبارك )  -22

طموح لدى الطمبة الجامعيين، رسالة ماجستير، قسم عمم النفس، جامعة ال
 ، الجزائر.-باتنة-الحاج لخضر 

دارة األزمات اإلجتماعية واألسرية  : م(0220ىايدي حسام الدين حسن )  -23 رسالة دكتوراة  –النوع اإلجتماعي وا 
 جامعة المنيا.–كمية آداب 

نحو،بحث منشور ،  باالتجاه وعالقتو الجامعى لمشباب األسرى  الدعم : م(0223السيد ) الستار عبد وفاء  -24
والثالثون ، جامعة  الخامس العدد – المنزلي لالقتصاد المصرية المجمة

 االزىر ، ، جميورية مصر العربية.
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 -ثالثا شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت(  :

38- https://covid19.who.int 

 (23-م( : صفحة متابعة فيرس كرونا )كوفيد0202منظمة الصحة العالمية )

39- 4 https://www.sis.gov.eg 

40 https://mawdoo3.com/ 
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