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رب العالمين
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قدموه من إرشادات ساهمت في إثرائها
إلى األساتذة األفاضل الذين تعاونوا في تحكيم أدوات هذه الدراسة ،وقدموا لي التسهيالت في عملية جمع
البيانات وأخص بالذكر الدكتور (مصطفى أبو الصفا) النائب األكاديمي لجامعة بوليتكنيك فلسطين ...
شك ار لكم جميعا
وأخي ار وليس آخ ار فإن شكري وامتناني موصول لكل من ساهم في انجاز هذا العمل لو بكلمة أو نصيحة
أو مساعدة ،لكم أسمى عبارات الشكر والتقدير

ب


فهرس المحتويات

اإلهداء .............................................................................................أ
شكر وتقدير  .......................................................................................ب
فهرس المحتويات  ..................................................................................ت
فهرس الجداول  ....................................................................................ج
فهرس المالحق  ....................................................................................خ
الملخص باللغة العربية  ..............................................................................د
الملخص باللغة اإلنجليزية  ...........................................................................ر

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة 1 ................................................................
المقدمة 2............................................................................................

مشكلة الدراسة وتساؤالتها 6...........................................................................
أهمية الدراسة 8.......................................................................................

أهداف الدراسة 9......................................................................................
حدود الدراسة 10 .....................................................................................
مصطلحات الدراسة 10 ...............................................................................

الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة12 .................................................
أوال :اإلطار النظري 13 ..............................................................................

ماهية الملل األكاديمي 13 ............................................................................
مفهوم الملل األكاديمي 14 ............................................................................
أشكال الملل األكاديمي 15 ...........................................................................
أسباب ودوافع الملل األكاديمي 18 ....................................................................
العوامل المؤثرة على الملل األكاديمي 18 ..............................................................

مظاهر الملل األكاديمي 22 ...........................................................................
تداعيات الملل األكاديمي وآثاره على الطلبة 22 ........................................................
الكفاءة الذاتية 23 ....................................................................................
مفهوم الكفاءة الذاتية 23 ..............................................................................
أنواع الكفاءة الذاتية 24 ...............................................................................
أبعاد الكفاءة الذاتية 25 ...............................................................................
الهدفية في تفسير الكفاءة الذاتية 26 ..................................................
لتوجهات
ّ
نظرية ا ّ
العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتية 27 ..................................................................
مصادر الكفاءة الذاتية 29 ............................................................................
الذاتية 30 ..............................................................
عوامل تطوير وتحسين الكفاءة
ّ
عوامل نمو الكفاءة الذاتية 31 .........................................................................

خصائص الكفاءة الذاتية 33 ..........................................................................
ت


الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية 33 ..........................................................
الخصائص العامة لمنخفضي الكفاءة الذاتية 33 ........................................................
آثار الكفاءة الذاتية33 ................................................................................

ثانيا :الدراسات السابقة 35 ............................................................................
أوال :الدراسات العربية 35 .............................................................................
ثانيا :الدراسات األجنبية 42 ...........................................................................

الفصل الثالث :طريقة واجراءات الدراسة 49 .........................................................
المقدمة 50 ..........................................................................................

منهج الدراسة 50 .....................................................................................
مجتمع الدراسة 50 ...................................................................................
عينة الدراسة 51 .....................................................................................

أداتا الدراسة 52 ......................................................................................
صدق أداتي الدراسة 53 ..............................................................................
تصحيح المقياس 59 .................................................................................
خطوات تطبيق الدراسة 59 ...........................................................................
المعالجة اإلحصائية 60 ..............................................................................

الفصل الرابع :نتائج الدراسة 61 ....................................................................

الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات81 .....................................................
مقدمة 82 ............................................................................................
أوال :مناقشة أسئلة الدراسة 82 ........................................................................
ثانيا :التوصيات 92 ..................................................................................
المصادر والمراجع 94 ................................................................................
المراجع العربية 94 ...................................................................................
المراجع األجنبية 99 ..................................................................................
المالحق 103 .......................................................................................

ث


فهرس الجداول
الجدول ( :)1توزيع مجتمع الدراسة على طبقات (جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين)50 .........................
الج دددول ( :)2توزي ددع أفد دراد العين ددة حس ددب المتغيد درات الديمغرافي ددة (الج ددنس ،المس ددتول الد ارس ددي ،المس ددتول الد ارس ددي،

التخصص ،والجامعة) 51 ......................................................................
الجدول ( :)3نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين كدل فقدرة مدن فق درات الد ارسدة فدي كدل

بعد من أبعاد المجال األول مع الدرجة الكلية لها53 .................................................
الجدول ( :)4مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس54 ..............
الجدول ( :)5معامالت الثبات لمقياس الملل األكاديمي 55 ......................................................
الجدول ( :)6فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس الملل األكاديمي56 ........................
الجدددول ( :)7نتددائج معامددل االرتبدداط بيرسددون ( )Pearson Correlationبددين كددل فق درة مددن فقد درات المجددال مددع

الدرجة الكلية للمجال56 ........................................................................
الجدول ( :)8مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس57 ..............
الجدول ( :)9معامالت الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية58 ........................................................
الجدول ( :)10فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس الملل األكاديمي 59 ......................
دابية واالنح ارفددات المعياريددة واألوزان النسددبية لدرجددة الملددل األكدداديمي لدددل طلبددة
الجدددول ( :)11المتو ّس دطات الحسد ّ

جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،مرتبة تنازليا( :ن=62 ......................)541

دابية واالنح ارف ددات المعياري ددة واألوزان النس ددبية لدرج ددة الكف دداءة الذاتي ددة ل دددل طلب ددة
الج دددول ( :)12المتو ّسد دطات الحس د ّ

جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،مرتبة تنازليا( :ن=65 ......................)541

الجدول ( :)13يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بدين الملدل األكداديمي والكفداءة الذاتيدة لددل طلبدة جدامعتي

الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل67 .................................................. .
الجدددول ( :)14نتددائج تحليددل التبدداين المتعدددد ( )MANOVAللفددروق فددي متوسددطات درجددات الملددل األكدداديمي لدددل
طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل وفق ددا لمتغيد درات (الج ددنس ،المس ددتول

الدراسي ،المعدل التراكمي ،التخصص ،الجامعة) 68 ................................................
ج


الجدددول ( :)15نتددائج اختبددار شددي يه ( )Scheffeللمقارنددات الثنائيددة البعديددة للف دروق فددي متوسددطات درجددات الملددل
األكدداديمي لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل وفقددا لمتغيددر المعدددل

التراكمي71 ..................................................................................
الج دددول ( :)16المتوس دطات الحس ددابية والخط ددأ المعي دداري ل دددرجات المل ددل األك دداديمي ل دددل طلب ددة الج ددامعتي الخلي ددل

وبوليتكنك فلسطين في في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجامعة73 .....................................
الجدددول ( :)17نتددائج تحلي دل التبدداين المتعدددد ( )MANOVAللفددروق فددي متوسددطات درجددات الكفدداءة الذاتيددة لدددل
طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل وفق ددا لمتغيد درات (الج ددنس ،المس ددتول

الدراسي ،المعدل التراكمي ،التخصص ،الجامعة) 74 ................................................
الجد دددول ( :)18المتوسد ددطات الحسد ددابية والخطد ددأ المعيد دداري لد دددرجات الكفد دداءة الذاتيد ددة لد دددل طلبد ددة الجد ددامعتي الخليد ددل

وبوليتكنك فلسطين في في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجنس 76 .....................................
الجدول ( :)19نتدائج اختبدار شدي يه ( )Scheffeللمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي متوسدطات درجدات الكفداءة
الذاتي ددة ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل وفق ددا لمتغي ددر المس ددتول

الدراسي 77 ..................................................................................
الجدول ( :)20نتدائج اختبدار شدي يه ( )Scheffeللمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي متوسدطات درجدات الكفداءة
الذاتي ددة ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل وفق ددا لمتغي ددر المع دددل

التراكمي77 ..................................................................................
الجد دددول ( :)21المتوسد ددطات الحسد ددابية والخطد ددأ المعيد دداري لد دددرجات الكفد دداءة الذاتيد ددة لد دددل طلبد ددة الجد ددامعتي الخليد ددل

وبوليتكنك فلسطين في في محافظة الخليل وفقا لمتغير التخصص 79 ..................................
الجد دددول ( :)22المتوسد ددطات الحسد ددابية والخطد ددأ المعيد دداري لد دددرجات الكفد دداءة الذاتيد ددة لد دددل طلبد ددة الجد ددامعتي الخليد ددل

وبوليتكنك فلسطين في في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجامعة80 .....................................


ح


فهرس المالحق
أداة الدراسة 104 .......................................................................................

خ


الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علدى طبيعدة العالقدة بدين الملدل األكداديمي والكفداءة الذاتيدة ،وهددفت أيضدا
إلى معرفة الفروق بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية تبعا لمتغيدرات كدل مدن الجدنس والمسدتول الد ارسدي
والمعدددل التراكمددي والجامعددة والكليددة ،وتكددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك
فلسددطين ،والبددالد عددددهم ( )16500طالب دا ،بواق دع ( )9500طالددب فددي جامعددة الخليددل و( )7000طالددب
في جامعة البوليتكنيك ،جميعهم في مرحلة البكالوريوس.
اس ددتخدمت الباحث ددة الم ددنهج الوص ددفي االرتب دداطي لتحقي ددق أه ددداف ه ددذه الد ارس ددة ،حيد د

قام ددت ببن دداء أدات ددي

الدراسة وهمدا :مقيداس الملدل األكداديمي ،الدذي يتكدون مدن ( )39فقدرة موزعدة علدى سدتة أبعداد ،وهدي علدى
الترتيب :طرق التدريس ،محتول المناهج الدراسية ،أساليب التقييم ،مستقبل العمل ،واقع االختيدار والرغبدة
بالتخصص وأخي ار الواقع األسدري ،ومقيداس الكفداءة الذاتيدة الدذي تكدون مدن ( )31فقدرة موزعدة علدى ثالثدة
أبعاد وهدي :البعدد األكداديمي والبعدد االنفعدالي النفسدي والبعدد االجتمداعي ،وبعدد التحقدق مدن صددق وثبدات
أداتي الدراسة وعرضها على المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة ،تم تطبيقهدا علدى عيندة قوامهدا ()541
طالبا لغرض جمع البيانات بواقع ( )330طالبا مدن جامعدة الخليدل ،و( )211طالبدا مدن جامعدة بوليتكندك
فلسطين.
استخدمت الباحثة برنامج تحليل البيانات( )SPSSلغايات تحليل البيانات ،وظهرت النتائج كما يلي:
 )1درجة الملل األكداديمي فدي جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل جداءت متوسدطة،
وأيضا درجة الكفاءة الذاتية في جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل جاء متوسطا.
 )2أظهددرت النتددائج وجددود عالقددة عكسددية سددالبة ودالددة إحصددائيا عنددد مسددتول الداللددة ( )α ≤ 0.05بددين
متوسطات درجات الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية.
 )3أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتول الداللددة ( )α ≤ 0.05فددي متوسددطات
درجات الملل األكاديمي تعزل لمتغيرات الجنس والمستول الدراسي والكلية.
 )4أظهدرت النتدائج وجدود فدروق دالدة إحصدائيا عندد مسدتول الداللدة ( )α ≤ 0.05فدي متوسدطات درجدات
الملل األكاديمي تعزل لمتغير الجامعة والمعدل التراكمي ،حي
أعلى ،وعند الطلبة اللذين معدالتهم التراكمية جيد وجيد جدا.
د

كان مسدتول الملدل فدي جامعدة الخليدل

 )5كما وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا عند مستول الداللة ( )α ≤ 0.05في درجات
متوسطات الكفاءة الذاتية تعزل لمتغي ارت الجنس والمعدل التراكمي والكلية والجامعة ،حي

كانت

درجة الكفاءة الذاتية عند الذكور أعلى من االناث ،ولدل الطلبة الذين تخصصاتهم علمية أكثر من
الذين تخصصاتهم أدبية ،ولدل الطلبة الذين معدالتهم التراكمية ممتاز ،وكانت درجة الكفاءة الذاتية
في جامعة بوليتكنك فسطين أعلى من جامعة الخليل.
 )6كمددا وخلصددت النتددائج إلددى عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا عنددد مسددتول الداللددة ( )α ≤ 0.05فددي
متوسطات درجات الكفاءة الذاتية تعزل لمتغير المستول الدراسي.
وبن دداء عل ددى النت ددائج ق دددمت الباحث ددة العدي ددد م ددن التوص دديات ك ددان أهمه ددا ض ددرورة إع ددادة النظ ددر ف ددي محت ددول
المندداهج المقدمددة للطلبددة وأسدداليب تدريسددها وطددرق تقويمهددا ،للتخ ي دف مددن تعددرض طلبددة ج دامعتي الخليددل
وبوليتكنك فلسطين للملل ،وضرورة تعزيز الكفاءة الذاتية لدل الطلبة من خالل البدرامج التدريبيدة المختلفدة
من ذوي االختصاص لرفع مستول الكفاءة الذاتية ،وتحسين قدرة الطلبة على مواجهة الظروف الضداططة
أثناء فترة الدراسة والحيلولة دون وقوعهم بالملل.
الكلمات المفتاحية :الملل األكاديمي ،الكفاءة الذاتية ،المعدل التراكمي.

ذ

Abstract
This study aimed at identifying the nature of the relationship between academic boredom
and self-efficacy. In addition, it aimed at exploring the differences between academic
boredom and self-efficacy depending on the variables of gender, academic level, average,
university, and specialization. The study population consisted of all students at the regular
universities of Hebron Governorate, namely Hebron University (HU) and Palestine
Polytechnic University (PPU). The number of students was (16,500), with (9500) students at
HU and (7000) students at PPU.
To achieve the study’s objectives, the researcher used the descriptive and relational
methodology. The researcher developed two scales, one for measuring academic boredom,
and the other for measuring self-efficacy. The first scale consisted of (39) items distributed
on six dimensions, arranged in order as follows: teaching methods, curriculum content,
evaluation methods, future work, reality of choice and desire to work, and finally the family
reality. In addition, the self-efficacy scale consisted of (31) items distributed on three
dimensions, namely: the academic dimension, the emotional psychological dimension, and
the social dimension.
After verifying the validity and reliability of the study instruments by presenting them to
arbitrators, and making necessary adjustments, they were administered to a sample of (541)
students to collect the data. The sample included (330) students from HU, and (211) students
from PPU. The researcher used the data analysis software test (SPSS), and the results were
as follows:
The levels of academic boredom and self-efficacy in the universities of Hebron Governorate
were, moderate.
The results showed that there is a statistically significant negative relationship at the level of
significance ((α≤0.05) between academic boredom and self-efficacy.
The results showed that there were no statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) in the mean scores of academic boredom due to the variables of sex,
educational level and college.
The results also showed that there were statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) in the degrees of the self-efficacy averages due to the variables of
sex, cumulative rate, college and university, where the degree of self-efficacy among males
was higher than that of females, and among students whose scientific specializations were
more than those who Their specializations are literary, and among students whose GPA is
excellent, and the degree of self-efficacy at Palestine Polytechnic University is higher than
that of Hebron University.
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The results also concluded that there are no statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) in the means of self-efficacy scores due to the variable of the
academic level.
Based on the results, the researcher presented many recommendations, the most important
of which was the necessity to reconsider the content of the curricula offered to students,
methods of teaching them, and methods of evaluating them to reduce the chance of
university students being bored. In addition, the need to enhance students’ self-efficacy
through various training programs with specialists to raise the level of self-efficacy, and
finally, improve students' ability to face stressful conditions during the study period and
prevent them from the feeling of being bored.
Key words: academic boredom, self-efficacy, grade point average.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة

تعتبدر المرحلددة الجامعيدة مرحلددة مهمدة فددي حيداة الطالددب ،فيهددا ينتقدل مددن الطالدب المتلقددي فقدي فددي مرحلددة

المدرس ددة ،إل ددى الطال ددب النش ددي المنف ددتح ف ددي مرحل ددة الجامع ددة ،والت ددي يحت دداج فيه ددا أن يك ددون منفتح ددا عل ددى
متطلبددات الحيدداة المعاص درة ،وتعددد الجامعددة مجتمعددا واسددعا مددن المواق د

التربويددة واالجتماعيددة المختلف ددة،

تتطددور بددين أفرادهددا أنواعدا عديدددة مددن العالقددات ،وهددي تسددعى لتزويددد طلبتهددا وكادرهددا بددالخبرات والمهددارات
والقيم واالتجاهات المختلفة ،بدل وأكثدر مدن ذلدك فهدي تسدهم إسدهاما حقيقيدا فدي تشدكيل شخصدية الطالدب،
وتحضيره الستقبال عالم المهن ،إال أن الطالب قد يتعرض أثناء فترة د ارسدته للعديدد مدن المشداكل النفسدية
أو األكاديمية التي تزيد من مستول الملل األكاديمي لديه وتؤثر في كفاءته الذاتية.
وللمل ددل األك دداديمي آث دداره الس ددلبية عل ددى أداء الطال ددب األك دداديمي ،إذ ي ددرل ك ددل م ددن تيبوب ددوس ،روهرم ددان،
ورينجيسدن ( )Tibubos, Rohrmann & Ringeisen, 2019فدي د ارسدتهم ،التدي كاندت كغيرهدا مدن
الد ارسددات والبحددوث العلميددة التددي تناولددت آثدار الملددل وانعكاسدداته ،أن هنددا عالقددة موجبددة ودالددة إحصددائيا
بين الملل واإلنجاز ،حي

كشدفت الد ارسدة عدن اثثدار التفاضدلية للمتعدة والملدل ،علدى كفداءة اإلنجداز عندد

الطلبة ودرجاتهم ،وكشفت عن آثار الملل الضارة على األداء السلوكي للطلبة.
في حين يعتقد شدارب ( )Sharp, 2017أن الملدل مشدكلة تواجده الطلبدة كغيرهدا مدن المشداكل النفسدية أو
األكاديمية أثناء فترة الدراسة ،حي

تؤدي بهم إلى معايشة حالة من عددم الرضدا ،أو االسدتهتار بالد ارسدة،

أو العزوف عنها ،إن الملل سلبي إلى حد كبير ،ويعطل اإلنجاز ،ويتسم بالمشاعر السلبية التي تصاحب
القيام بأي عمل.
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ويرل فينكيلزتين ( )Finkielsztein, 2019أن الملل األكاديمي يعتبر من المشاعر السلبية التي تصيب
طلبة الجامعات باإلرهاق ،األكاديمي ،ويؤثر على أدائهم داخل الفصل ،وأيضا تختل

أساليب الطلبة في

التعامددل مددع الملددل لددو أصددابهم ،فمددنهم مددن يتبددع أسدداليب معرفيددة ،ومددنهم مددن يتبدع أسدداليب سددلوكية ،ولكددن
كلما تقدم الطالب في سنوات الدراسة قل شغفه وزاد الملل األكاديمي لديه.
ويؤكد ددد الحميد دددي واليوس د د

( )2019أن الض د ددجر أو الملد ددل يرتبطد ددان بعد ددادات العق د ددل عند ددد الطلبد ددة ف د ددي

الجامعد دات ،وأن الضد ددجر ينشد ددأ بصد ددفة رئيس ددية حد ددين ال تسد ددتطيع المند دداهج الد ارس ددية تلبيد ددة طمد ددوح الطلبد ددة
وشغفهم ،في حين يرتبي حل المشكالت بأن تكون المادة الدراسية معروضة بطريقدة تثيدر التفكيدر وتسدمح
بالمناقشة ،كما يتطلب أن تكون المنداهج وطدرق التددريس ترفدع مدن حمداس الطالدب وميلده للمجازفدة ،التدي
تعبددر عددن الدافعيددة لزيددادة الرغبددة فددي الددتعلم ،وتبددين نتددائج د ارسددتهما أن الشددعور بالضددجر يزيددد عندددما ال
يسددمح المددنهج أو الطريقددة التدريس دية أو التقددويم باسددتخدام عددادات العقددل فددي حددل المشددكالت أو المجازفددة
بشكل واع ومسؤول.
وفيما يتعلق بالكفاءة الذاتية لدل الطلبة ،ال شك أن الطلبة يمتلكون أهدافا مختلفدة يسدعون لتحقيقهدا ،كدأن
يكونوا متفوقين دراسيا ،يحصلون على درجات مرتفعة أكثر من طيرهم مما يميزهم عنهم ،ويؤهلهم لددخول
عالم المهن من أبواب واسدعة ،وتكدون دافعيدتهم مرتفعدة لتحقيدق هدذا الهددف ،أو يمتلكدون درجدة عاليدة مدن
الكفاءة الذاتية ،تساعدهم على تخطي ما يواجهون من مشكالت.
وتؤكد يونس ( )2018أن اقتناع الفرد بقدرته الذاتية على مواجهة المشدكالت ،بتخطديي سدليم وإد ار واع،
يمكندده مددن أداء المهددام الموكلددة إليدده بددأعلى قدددرة مددن اإلنجدداز والمهددارة ،وهددذا مددا يدددل حقددا علددى امتالكدده
لدرجددة عاليددة مددن الكفدداءة الذاتيددة ،لددذلك تعددد الكفدداءة الذاتيددة مددن محددددات الددتعلم المهمددة ،وتعبددر عددن قدددرة
الفددرد علددى اإلنجدداز وتحقيددق الم ارمددي فددي مجددال المهنددة أو الد ارسددة ،فهددي ال تتعلددق بالمشدداعر فقددي ،إنم دا
تبصر الفرد عما يستطيع فعله عند مواجهة العقبات ،إن األفراد ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاملون مع
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المشكالت والمواق

الصعبة بمزيد من الهدوء وااللتدزام ،واألفدراد ذوو الكفداءة الذاتيدة المنخفضدة قدد يكوندوا

عكس ذلك.
يعتبر الشريف ( )2019مفهوم الكفاءة الذاتية من المواضيع المهمة التي تحتل مرتبة رئيسية في النظريدة
المعرفيددة االجتماعيددة ،حي د

تددرل أن الفددرد يمتلددك القدددرة علددى إدارة نفسدده وضددبي سددلوكه ،بمددا يمتلددك مددن

معتقدات شخصية تمكنه من التحكم في أفكاره ومشاعره وإنجاز مهامه بما يتوافق مع قدراته.
مما سدبق يتضدح دور الكفداءة الذاتيدة علدى مثدابرة الطلبدة وسدعيهم نحدو تحقيدق أهددافهم ،وأال ينظدرون إلدى
أنفسددهم أنهددم فاشددلون ،رطددم تحملهددم مسددؤولية اإلخفدداق فددي بعددض المواق د  ،إال أن اإلص درار نحددو النجدداح
يق د

أمددام الصددعوبات ويددذللها ،لك دن مدداذا لددو أصدديب الطالددب بالملددل أو الفتددور األكدداديمي بسددبب مددا قددد

يتعرض له من مشكالت أثناء فترة الدراسة ،والتي قد تؤثر على أدائه األكاديمي؟
وبس ددبب اثث ددار الس ددلبية للمل ددل والت ددي تتع دددد أبعاده ددا ،خاص ددة المل ددل األك دداديمي ال ددذي يص دديب الطلب ددة ف ددي
المرحلة الجامعيدة ،وبمراجعدة األدب التربدوي الدذي تنداول د ارسدة هدذا المفهدوم ،فقدد تبدين للباحثدة أن بعدض
الب دداحثين ق دداموا بد ارس ددة مس ددتول المل ددل األك دداديمي وعالقت دده ب ددبعض المتغي درات ف ددي بل دددانهم مث ددل االطت دراب
االجتماعي ،واألداء الوظيفي ،والدافعية الداخلية وطيرها.
أج ددرل الحمي دددي واليوس د

( )2019د ارس ددة ش ددملت ( )253طالب دا وطالب ددة ،يدرس ددون ف ددي جامع ددة الكوي ددت

وتبددين مددن نتائجهددا وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ودالددة احصددائيا بددين الدرجددة الكليددة للضددجر األكدداديمي
وأبعاده ددا التق ددويم والم ددنهج وط ددرق الت دددريس ،للدرج ددة الكلي ددة لع ددادات العق ددل وطالبي ددة أبع دداده ،وتراوح ددت ق دديم
معامالت االرتباط ما بين ( )0.378-0.145ما يددل علدى وجدود عالقدة بدين الضدجر أو الملدل وعدادات
العقل.
أظهدرت د ارسدة بوخطددة وجعفدور( )2018مدن خددالل نتائجهدا أن مسددتول الملدل لددل الطلبددة مرتفدع ،وسددبب
هددذه النتيجددة أن أسدداليب التدددريس المتبعددة تشددعر الطالددب بالرتابددة وعدددم التجديددد ،أمددا التقددويم فددال يسددتح
4

تفكيددر التلميددذ كش دريك فددي الح دوار وهددو طيددر شددامل ،وال يعتمددد عل ددى اسددترجاع المددادة المقدمددة فددي قاع ددة
الدراسة.
كما أظهرت دراسة ميسون وزمالئها ( )2018أن مستول التلكؤ األكاديمي كان مرتفعا بين طلبة جامعدة
ورقلة ،مما يعني أن هنا انتشار لظاهرة التلكؤ األكاديمي ،حي

تعتبر ظاهرة التلكؤ مؤش ار على انتشار

ظاهرة الملل األكاديمي بين الطلبة ،وسبب انتشار هذه الظاهرة هو عدم امتال الطلبة مهدارة إدارة الوقدت
وتنظيمه بشكل يسمح بإنجاز المهمات الدراسية ،كما أن األفكار السائدة بين الطلبة سبب في ذلك ،حيد
يحمل الطالب فكرة أنه سيفشل في إنجاز المهمات التي يتم تكليفه فيها ،وهذا ما أكدت عليه د ارسدة كامدل
وآخرون ( )2017التي أجريت على طلبة جامعة القادسية في العراق.
أما عبود ( )2016فقد عد از مدن خدالل د ارسدته التدي طبقدت علدى طلبدة جامعدة عجلدون فدي األردن أسدباب
التسددويف األك دداديمي إل ددى ض ددع
وكذلك ضع

إمكاني ددات الطلب ددة فددي وض ددع برن ددامج د ارس ددي وخط دوات د ارس ددية ناجح ددة،

الثقة بالنفس في إنجاز الواجبات الدراسية ،وتددني الرغبدة فدي النجداح والتفدوق والخدوف مدن

الفشل.
وقد بينت دراسة الفضيلة ( )2017أنه الطلبة يعدانون مدن الملدل األكداديمي يعدود سدببه إلدى قلدة الممارسدة
الميدانية ،وأن التعلم يكدون فدي ظدروف بيئيدة متشدابهة فدي معظدم األوقدات دون تجديدد ،كمدا أن عددم تندوع
أسدداليب التعل دديم يعتب ددر سددببا أساس دديا ف ددي ظهددور المل ددل األك دداديمي ،حي د

أن معظ ددم المعلم ددين يس ددتخدمون

أسلوب المحاضرة أثناء عملية التدريس دون تجديد أو تحفيز.
أما بالنسبة لطلبة جامعة الخليل فقد أشارت دراسة بحيص ( )2016إلى أن مستول الملدل األكداديمي بلدد
درجة متوسطة ،وأن أكثر المجاالت تأث ار كان مجال التقويم الذي بلد درجة مرتفعة ،يليه أساليب التددريس
بمستول متوسي ،أما مجال المحتول التعليمي كان بالمرتبة األخيرة بدرجة متوسطة.
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وقدد بيندت د ارسدة روسداس واسدكيفيل ( )Rosas & Esquivel, 2019أن جدودة التددريس التعليمدي لهدا
عالق ددة بالكف دداءة الذاتي ددة األكاديمي ددة وك ددذلك المل ددل األك دداديمي ،حيد د

ت ددؤثر ج ددودة التعل دديم والكف دداءة الذاتي ددة

األكاديمي ددة عل ددى المل ددل األك دداديمي واالنتب دداه ف ددي الفص ددل ،وه ددذا الت ددأثير يك ددون طي ددر مباش ددر عل ددى المل ددل
األك دداديمي ،حي د

يعتب ددر س ددلو المعل ددم وتحفي ددز الطلب ددة ع دامال أساس دديا ف ددي تقلي ددل المل ددل وزي ددادة االهتم ددام

األكاديمي داخل الفصل.
وقددد بحثددت د ارسددة ليددو ولددو ( )Liu &Lu, 2017فددي الكفدداءة الذاتيددة والملددل الم درتبي بهددا فددي المدرسددة
الثانوية الصينية ،وأشارت النتدائج إلدى أن الكفداءة الذاتيدة األكاديميدة للطلبدة تتدأثر سدلبا بالملدل األكداديمي،
وكانت العالقة بين الكفاءة الذاتية األكاديمية والملل المدرتبي بهدا أكثدر موثوقيدة بالنسدبة للطلبدة ،وأن اتبداع
المعلمين طرق تدريس نشطة خففت العالقة السلبية بين الكفاءة الذاتية األكاديمية والملل داخل الص .
وم ددن خ ددالل اس ددتعراض الد ارس ددات الس ددابقة تس ددتنتج الباحث ددة أن هن ددا عالق ددة ب ددين المل ددل والكف دداءة الذاتي ددة،
فالطالب يظهر لديه الملل بسبب العديد من العوامل التي ذكرتها الدراسات السابقة منهدا مدا يتعلدق بدالمعلم
وطريقة تدريسه واالستراتيجيات التدي يتبعهدا أثنداء عمليدة التددريس ،ومنهدا مدا يتعلدق بالطالدب وقدرتده علدى
التفاعل مع البيئة التعليمية ،وقدرته على إتقان المهدارات التعليميدة التدي يسدعى إلدى تحقيقهدا المعلدم ،لدذلك
جدداءت هددذه الد ارسددة للبحد

فددي العالقددة بددين الملددل األكدداديمي والكفدداءة الذاتيددة لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل

وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ال بد أن تلقي الجامعات اهتماما حقيقيا للتطوير األكاديمي على مستول الكادر التعليمي وجمهور الطلبدة
لددديها ،إذ تتعدددد مشددكالت الطلبددة داخددل أس دوار الجامعددة ،مددا بددين مشددكالت أكاديميددة اجتماعيددة ونفسددية،
وتح ددديات وص ددعوبات مختلف ددة ،ق ددد ت ددودي به ددم إل ددى درج ددات مرتفع ددة م ددن الض ددجر والمل ددل عل ددى المس ددتول
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األكاديمي ،فتفتر طاقاتهم ،وتقل إبداعاتهم ،وينحصر تفكيرهم بتحقيق أدنى مستول من أهدافهم ،ومن هذا
المنطلق تتساءل الباحثة ماذا صنعت الجامعات الفلسطينية لمواجهة عدو التعليم الفاتك ،أال وهو الملل؟!
تتدوالى الد ارسددات ،تكثددر األبحدداث فددي كددل جانددب ،تددزداد الضددغوطات ويقددل الوقددت ،يسددعى العددالم لمددا وراء
المعرفددة ،تغيددرت طبيعددة التعلدديم تغيد ار كبيد ار فددي عصددر العولمددة ،وجددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي
محافظة الخليل هما من الجامعات الفلسطينية اللتان ليستا بمعزل عن هذا كله ،فهما مدن الجامعدات التدي
أحرزت دا تق دددما واض ددحا ف ددي اثون ددة األخي درة ،وتولي ددان اهتمام ددا للتط ددوير والتجدي ددد ومواكب ددة العص ددر ،لتن دافس
بجدي دة وتحقق طاياته دا ،فالشعد دب الفلسطين دي كافد دح وما زال يكافدح من أجل الددين والدوطن ،ويمتلدك أفدرادا
يعتب ددرون أن ال ددتعلم والتعل دديم ش ددكل م ددن أش ددكال النض ددال ،لك ددن ونتيج دة احتك ددا الباحث ددة ب ددالكثير م ددن طلب ددة
جامعد ددة الخليد ددل أثند دداء د ارسد ددتها فد ددي كليد ددة الد ارسد ددات العليد ددا ،وبعد ددد أن كاند ددت طالبد ددة منتظمد ددة فد ددي برند ددامج
البك ددالوريوس ،تخص ددص (التوجي دده واإلرش دداد الترب ددوي والنفس ددي) ،ومراجع ددة بع ددض الد ارس ددات الت ددي تناول ددت
موضددوع الملددل األكدداديمي فددي الجامع دات الفلسطينيد د دة ،مثددل د ارسددة (بحدديص )2016 ،التددي أجريددت علددى
( )212طالبدا مدن كليدة التربيدة بجامعدة الخليدل ،اختيدروا بطريقدة العيندة العشدوائية الطبقيدة ،وأشدارت نتددائج
الدراسة إلى وجود الملل بدرجة متوسطة لدل أفراد العينة ،فإن هدذا يددل علدى تسدلل الملدل األكداديمي عندد
الطلبة ،لدذلك جداءت هدذه الد ارسدة تستقصدي مسدتول وجدود الملدل األكداديمي وعالقتده بالكفداءة الذاتيدة لددل
طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،ولتجيب عن األسئلة اثتية:
• ما درجة الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
• ما نسبة انتشار الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك؟
• ما درجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
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• هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين متوسطات درجات الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية
لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
• هل تختل

متوسطات درجات الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين

باختالف الجنس والمستول الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة؟
• هل تختل

متوسطات درجات الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين

باختالف الجنس والمستول الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة؟
أهمية الدراسة

جاءت أهمية الدراسة على عدة مستويات على النحو اثتي:
األهمية النظرية وتكمن في:
 )1أهمية المتغيرات الشخصية التي تناولتها الدراسة والتي لها أثر واضح على أداء الطلبة من الناحية
األكاديميددة ،فالملددل األكدداديمي يمثددل عاطفددة معقدددة تددؤثر سددلبيا علددى الحالددة النفسددية للطلبددة ،ويمتددد
تأثيرهددا علددى المسددار التعليمددي ،تتطددور مددع مددرور الوقددت إلددى حالددة مددن عدددم اإلنجدداز ،أمددا الكفدداءة
الذاتي ددة فه ددي مجموع ددة الق دددرات واإلمكان ددات الت ددي يمتلكه ددا الف ددرد وتس دداعده عل ددى تخط ددي العقب ددات
والمشد ددكالت التد ددي تواجهد دده ،وأداء السد ددلوكيات التد ددي تضد ددمن لد دده النجد دداح علد ددى الصد ددعيد الشخصد ددي
واألكاديمي ،وتسعى الباحثة إلثراء هذه المفاهيم.
 )2ته ددتم ب ددالوقوف عل ددى مس ددتول المل ددل األك دداديمي وعالقت دده بالكف دداءة الذاتي ددة ل دددل شد دريحة مهم ددة م ددن
المجتمع وهم طلبة الجامعات الذين تعقد عليهم اثمال في بناء المستقبل المشدرق ،وتطمدح الباحثدة
إلى اثراء المكتبة العربية بمزيد مدن الد ارسدات واألبحداث حدول هدذا الموضدوع ،وذلدك لنددرة األبحداث
المتعلقة بدراسة هذين المتغيرين.
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 )3قددد تسدداعد هددذه الد ارسددة فددي توضدديح مفهددوم الملددل األكدداديمي فددي الحيدداة الد ارسددية والتعليميددة ،حيد
اثثار السلبية المتعلقة به ،واإلجابة علدى سدؤال ،هدل هندا خطدر التخلد

عدن الد ارسدة أو التوقد

عنها نتيجة الملل األكاديمي؟
األهمية التطبيقية وتكمن في:
 )1تسددعى هددذه الد ارسددة للتنبددؤ بالملددل األكدداديمي وعالقتدده بالكفدداءة الذاتيددة لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل من خالل مجموعدة مدن المتغيدرات ،ومدن الممكدن أن تسدهم
نتائجهددا فددي ايجدداد حلددول أكاديميددة لمشددكلة تدددني التحصدديل الندداتج عددن الملددل األكدداديمي ،وسددوف
تساعد صانعي القرار في مؤسسدات التعلديم العدالي بتحددي

برامجهدا التعليميدة وتنويعهدا ،فدي سدبيل

الحد من حدوث الملل األكاديمي عند الطلبة ،ومن أجل أن تؤتي العملية التربويدة ثمارهدا فدي خلدق
جيل واع يتحمل المسؤولية ويسعى للنجاح دون كلل أو ملل.
 )2األهميددة للمجتمددع الفلسددطيني إذ تعددد جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل مددن
كبددرل الجامعددات الفلسددطينية ،وتبنددي ثقافددة التطددوير والتغييددر فددي الجامع دات تددنعكس إيجابيددا علددى
نوعية الخريج الفلسطيني.
 )3قد تسدهم هدذه الد ارسدة فدي تقدديم مقترحدات بحثيدة مشدتقة منهدا ومواصدلة البحد

فيهدا إلثدراء المكتبدة

العربية عامة ،والفلسطينية خاصة باألبحاث األكاديمية ذات الصلة.
أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اثتية:
 )1التعددرف علددى درجددة الملددل األكدداديمي لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة
الخليل.
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 )2التعرف على درجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة
الخليل.
 )3التعرف على وجود عالقة دالة إحصائيا بين متغيري الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدل طلبة
جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل
 )4الكش د

ع ددن وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية عن ددد متوس ددطات درج ددات المل ددل األك دداديمي تع ددزل

لمتغيرات الجنس والمستول الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة.
 )5الكشد د

عد ددن وجد ددود فد ددروق ذات داللد ددة إحصد ددائية عند ددد متوسد ددطات درجد ددات الكفد دداءة الذاتيد ددة تعد ددزل

لمتغيرات الجنس والمستول الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة.
حدود الدراسة
أما حدود الدراسة فقد اقتصر الحد الموضوعي بالعنوان الذي تناولته هدذه الد ارسدة وهدو " الملدل األكداديمي
وعالقتده بالكفداءة الذاتيدة لددل طلبدة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل" ،وقدد شددار
الدرسددات العليددا وه دؤالء الطلبددة مثلددو الحددد
فددي هددذه الد ارسددة طلبددة مرحلددة البكددالوريوس ،ولددم تشددمل طلبددة ا
البش ددري ،وأيض ددا اقتص ددرت ه ددذه الد ارس ددة عل ددى ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ،ف ددي الع ددام الد ارس ددي
الجامعي-الفصل الثاني  2021كحد زمني لهذه الدراسة ،وبهذا قد تختل

النتائج فيمدا لدو طبقدت الد ارسدة

على جامعات أخرل أو في فترة دراسية مختلفة.
مصطلحات الدراسة
 -1الملل األكاديمي:
يعرفه شارب ( )Sharp, 2017بأنه حالة من الضجر مرتبطة بالتعلم ،تحمل مشاعر سلبية تعطل
إنجاز الطلبة في سياق التعليم الجامعي ،خاصة أثناء الدراسة بالفصل أو األنشطة المتعلقة بالتعليم.
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ويمكن تعريف الملل األكاديمي إجرائيا بأنه :الدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند استجاباته
لمقياس الملل األكاديمي المستخدم في هذه الدراسة.
 -2الكفاءة الذاتية:
تعرفها يونس ( )2018على أنها قدرات ومعارف الفرد التي يستخدمها في إنجاز ما يوكل إليه من
مهام ،وشعوره الداخلي بقدرته على حل ما يعترضه من مشكالت ومواجهتها بتخطيي سليم وسلو
سليم ،وهي فكرة وصورة الفرد عن نفسه وشخصيته ،فلو كانت صورته عن ذاته إيجابية ،سوف
يكون قاد ار على تحقيق أهدافه والوصول لطموحاته ،وتخطي الصعوبات ومواجهة المشكالت ،وإن
كانت صورته عن نفسه سلبية ،فسوف يتعرض للكثير من المشكالت ولن تسعفه قدراته في
مواجهتها.
ويمكن تعريف الكفاءة الذاتية إجرائيا :بأنها الدرجة التي يحصل عليها المستجيب بعد استجاباته
لمقياس الكفاءة الذاتية المستخدم في هذه الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

12

الفصل الثاني
أوال :اإلطار النظري
ماهية الملل األكاديمي
قد يتعرض الطلبة أثناء فترة دراستهم للكثير من المشكالت النفسية أو األكاديمية أو االجتماعية التي
تؤثر على أدائهم ومستواهم األكاديمي ،ومن هذه المشكالت األكاديمية ما يسمى الملل األكاديمي.
أشارت الدويلة ( )2019بأن الملل يعد حالة انفعالية يمر بها الفرد خالل فترة انعدام النشاط أو عندد عددم
االهتم ددام ب ددالفرص المحيط ددة ب دده ،وتعرف دده بلب دداي ( )2019بأن دده ش ددعور الطال ددب ب ددالنفور وع دددم الرغب ددة ف ددي
الد ارسدة فددي العديددد مددن المواقد

مدع نقددص عددام أو متكددرر فددي اهتمدام الطالددب ،ويشددير إلددى غيدداب الرغبددة

واالهتمدام بالد ارسددة ممددا يددؤدي إلددى الشددرود وعدددم التركيددز ،وهددو حالددة تنتدداب الطالددب بعددد شددعوره باإلحبدداط
الدراسي.
وذكددر عقيددل والضددبع ( )2020أن الملددل عمومددا هددو حالددة مددن المشدداعر طيددر السددارة ونقددص المثي درات،
واالسددتمتاع باالهتمامددات ،وانخفدداض درجددة اإلثددارة الفس دديولوجية ،وأن المجددال األساسددي للملددل يتمثددل ف ددي
إطالددة الوقددت ،حيد

يقددرر األفدراد الددذين يشددعرون بالملددل أن الوقددت طويددل جدددا ،وكأندده يتوقد

بددال حد ار ،

ولخبرة الملل مكون وجداني كالمشاعر طير السارة ،ومكون معرفي مثل اإلدراكات المندذرة للوقدت ،ومكدون
فسيولوجي مثل انخفاض اإلثارة ومكون تعبيري مثل التعبيدر الصدوتي ،ومكدون دافعدي مثدل الحدافز لتغييدر
النشاط أو تر الموق .
وأورد فلددوح ( )2018بأندده فددي واقددع الحددال يعدداني الشددباب الجددامعي مددن مشددكالت مختلفددة داخددل الجامعددة
تتمثد ددل فد ددي عالقد ددة الطلبد ددة باألسد دداتذة وطد ددرق التد دددريس ،وال يد دداب عد ددن المحاض د درات ،وانخفد دداض مسد ددتول
التحصدديل الد ارسددي ،والتشددديد فددي العالمددات واالمتحانددات والمندداهج الد ارسددية وضددع
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اإلرشدداد النفسددي فددي

الجامعد ددة ،وض د ددع

العالقد ددة م د ددع اإلدارة ،والخد ددوف م د ددن ع د دددم النجد دداح ف د ددي االمتحاند ددات ،وع د دددم التكي د ددف

االجتماعي مع الطلبة والمدرسين والرغبة في الحصول على عالمات مرتفعة.
مفهوم الملل األكاديمي

لغويا :نجد تعريف ومعنى الملل في معجم المعاني الجامع -معجم عربي-عربي
ملل( :اسم) ومصدرها ( َمل) بمعنى يعيش في ملل أو في ضجر أو في سأم.
الملل :سمة على حرة الذفرل خل

األذن.

والملد ددل :كمد ددا ورد فد ددي د ارسد ددة بوخطد ددة وجعفد ددور ( )2018هد ددو "فقد دددان اإلثد ددارة ،واالسد ددتمتاع ،والرضد ددا،
والحماس ،واالهتمام".
اصطالحاً:
أشار عقيل والضبع ( )2020بأن الملدل األكداديمي يمكدن تعريفده وفدق هداريس ( )Harris, 2000بأنده
"حال ددة وجداني ددة طي ددر س ددارة تظه ددر خ ددالل المواقد د د د د
يوص

األكاديميد د ددة المختلفد د د د د ددة ،أو أن دده انفع ددال طي ددر س ددار

بنقص المثيرات التي تجذب انتباه الطلبة ،وتؤثر سلبيا على دافعيتهم للتعلم".

وذك ددرت الدويل ددة ( )2019أن المل ددل كم ددا يددراه نيد دت وآخ ددرون أن دده "يمث ددل مش دداعر س ددلبية ت دددفع الش ددخص
لمغادرة الموق

أو تغيير النشاط".

أمددا بوخطددة وجعفددور ( )2018تتحدددثان عددن أندده يمكددن تعريددف الملددل األكدداديمي علددى أندده هددو "فقدددان
اإلثارة ،واالستمتاع ،والرضا ،والحماس ،واالهتمام".
وتعرفه عالق وميلود ( )2016بأنه "حالة داخلية لدل المتعلم تدفعه إلى ال ياب الذهني وتشتت االنتباه
وقل ددة التركي ددز ف ددي الموقد د

التعليم ددي واإلحس دداس ب ددالخمول والض ددجر والض دديق والرغب ددة ف ددي الن ددوم وقل ددة

المشاركة وانخفاض االهتمام في متابعة الدروس.
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أشكال الملل األكاديمي

أوردت زروال ( )2016في دراستها حدول تحديدد أشكال الملدل عندد تالميدذ المرحلدة الثانوية أن الملل يأتي
في خمسة أشكال كاثتي:
 oملل تأكيد الذات أو الملل النرجسيي :يميدز هدذا الندوع مدن الملدل تجربدة التالميدذ الدذين يقددرون أنده
م ددن أج ددل الحص ددول عل ددى ان دددماج داخ ددل الثانوي ددات يح ددتم علد ديهم قم ددع ك ددل م ددا يمي ددز شخص دديتهم
الحقيقية.
 oالملل كحماية للذات وهو يعبر عدن تجربدة التالميدذ الدذين يشدعرون أنهدم تحدت رحمدة أحكدام سدلبية
ألساتذتهم وزمالئهم.
 oالملل كرد فعل لنقص الترفيه وندرة فرص االستمتاع داخل الغرف الص ية.
 oالملل كتعبير عن غياب الدافعية وغياب المعنى الخداص بالمؤسسدة والخداص بالمعدارف المقدمدة،
وعدم فائدتها سواء في حياتهم الشخصية أو العملية.
 oالملل كشكل إلدراك الزمن لدل الطلبة حي

يظهرون انتقاد لوتيرة الددروس التدي يدرون أنهدا طويلدة

ومملة ،ويتشكل لديهم انطباع بالركود وبعدم التقدم.
النظريات المفسرة للملل األكاديمي
ذكرت بلباي ( )2019أن هنا ست نظريات مفسرة للملل العام والملل األكاديمي ،هي:
 -1نظرية أوهالنون
أوضح عبدد الكدريم ( )2017أن أوهدانلون ( )O’Hanlon, 1980يدرل أن الملدل هدو حالدة نفسدية
فسيولوجية تقوم على أربعة مفاهيم هي االسدتثارة ،والتعدود والجهدد والضدغي ،وأن الملدل ينشدأ مدنعوامددل ماديددة أو طبيعيددة ومضددمونه معقددد ،وأيضددا يتضددمن تعددرض الفددرد لتحفيددز ثابددت ومتكددرر،
ويددرل أن العمليددة التددي تبدددأ مددن خددالل التحفيددز المتسددم بالرتابددة تتضددمن منعددا لالسددتثارة المرتبطددة
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بمناطق القشرة الدماغية ،وتخلق حالة التعود ،كما لوحظ اختالفا كبي ار في درجات الملل التي عبر
عنها أفراد مختلفين يعملون في نفس البيئة ،فبعض األفراد يقومون باألعمال الرتيبة دون أن يعانوا
مطلقا من الملل ،في حين يصدرح آخدرون عدن قيدامهم ببدذل جهدود كبيدرة مدن أجدل المحافظدة علدى
انتباههم في أثناء أدائهم ألعمالهم.
 -2نظرية زوكرمان ()1979
ذكددرت بلبدداي ( )2019أن زوكرمددان ( )Zuckerman, 1979يددرل فددي نظريتدده حددول المسددتول
األمث ددل لالس ددتثارة ،أن ذل ددك المس ددتول يح دددد الوق ددت ال ددذي يج ددد في دده األف دراد أنفس ددهم أكث ددر ارح ددة م ددن
الناحية النفسية ،ويعتبر أن المحافظة على هذه الدرجة من االسدتثارة تشدكل قدوة دافعدة وكبيدرة لددل
الفددرد ،وأورد الربيع ددي والبعدداج ( )2017أن الف ددرد يمتل ددك دافددع داخل ددي ق ددوي لتحسددس اإلث ددارة وتلق ددي
المثي درات ،وإذا قلددت أو اضددمحلت المثي درات مددن حولدده أصددبح أكثددر عرضددة لإلصددابة بالملددل ،وإذا
زادت هد ددذه المثيد درات عد ددن حد ددد الوسد ددي فد ددان النتيجد ددة تكد ددون نفسد ددها مد ددن احتماليد ددة التعد ددرض للملد ددل
والض ددجر ،ولك ددن األفد دراد دائم ددا يح دداولون أن تك ددون ل ددديهم إث ددارة معتدل ددة ومتوس ددطة تحف ددزهم وتثي ددر
حواسهم ليتمكنوا من أن يبقوا على اتصال بالعالم الخارجي.
 -3نظرية بورنستاين (1989
أورد عبد ددد الكد دريم ( )2017أن بورنسد ددتاين(1989

 )Bornstein,يد ددرل أن الملد ددل ينشد ددأ نتيجد ددة

التعددرض المسددتمر لددنفس المثيددر ولفتدرة طويلددة ،وأيضددا التعددرض للكثيددر مددن المثيدرات المختلفددة فددي
وقددت قصددير ،وبالتددالي ينعدددم التركيددز لدددل الفددرد ،وتبدددأ أع دراض الملددل بددالظهور عليدده نتيجددة عدددم
االسددتجابة الفعليددة للمثي درات وهددذا يددؤدي إلددى نقددص االنجدداز ،وذكددر بعددد العديددد مددن التجددارب بددأن
هنددا العديددد مددن اإلجدراءات التددي تسدداعد علددى خفددض درجددة الملددل ،منهددا أن يتعددرض الفددرد لمثيددر
معين ولفترة قصيرة ،ثم التنويع في المثيرات التي يتعرض لها الفرد ،وأيضا التعرض للمثير بتكدرار
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معين وليس ضمن وسي رتيب وممل ،كل هذه العوامل تساعد في مزيد من االستجابة لدل األفراد
والحد من حدوث الملل.
 -4نظرية سمات الشخصية
أشار (الشمالي )2015 ،إلى أن نظرية السدمات تسدتند إلدى جهدود علمداء الدنفس المهتمدين بد ارسدة
سيكولوجية الشخصية ،على تحديدد سدمات الشخصدية وتحليدل عواملهدا وصدوال إلدى هددف تصدنيف
الندداس ،والتعددرف علددى السددمات والصددفات التددي تحدددد سددلوكهم وتميددزهم عددن طيددرهم ،وأهددم مددا تركددز
عليه نظرية السمات هو تركيزها على العوامل التي تفسر السلو البشري ،حي
هذه النظرية أن الناس يختلفون فيما يمتلكون من صفات ،بحي

يفتدرض أصدحاب

يمثل كدل منهدا سدمة تختلد

عدن

طيرها ،كاالستقرار االنفعالي ،والعدوان ،واالستبشار ،والسيطرة ،واالندفاع.
وذكددرت بلبدداي ( )2019أن مددا يميددز شخصددية الفددرد هددي السددمات التددي يمتلكهددا والتددي تنددتج عددن
تفاعل الوراثة مع البيئة ،وأن الملل يمكن وصفه على أنه سمة مدن هدذه السدمات ،وبنداء عليده فدإن
األف دراد يختلفددون فددي درجددة تعرضددهم للشددعور بالملددل ،فددبعض األطفددال حينمددا يصددلون إلددى مرحلددة
المراهقة يطورون أساليب االنتباه والنشاط التي تسمح لهم بأن يكونوا في حالة استثارة وانشغال في
أي شيء يفعلونه ،بينما يتجه أفدرادا آخدرين إلدى االنشدغال بعدادات تسدبب نقصدا فدي االنتبداه ،الدذي
يؤدي إلى زيادة فرصة تعرضهم للملل والسأم.
 -5نظرية هالي
أشارت بلباي ( )2019أن هالي ذكر في نظريته في تفسير الملل ،أن الطلبة الموهدوبين هدم أكثدر
استثارة عندما يقوموا بأعمال تخص موهبتهم ،حي
تأثي ار ملحوظا على أداء الطالب العام ،حي

أشار أن مستول الذكاء ومستول الموهبة يؤثر

يزيد من مستول اهتمام الطالب بالمهام الموكلة اليده،

وب ددين أن دده كلم ددا ق ددل مس ددتول ال ددذكاء بش ددكل ع ددام أدل إل ددى انخف دداض مس ددتول االهتم ددام ف ددي المه ددام
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المطلوبددة أو فددي المددادة المعروضددة وانخفددض مسددتول االسددتفادة مددن فددرص التدددريب ،كمددا أوضددح
الربيعي والبعاج ( )2017أن االستعدادات واإلمكاندات التطوريدة تمثدل موهبدة بنيويدة أصديلة وقويدة
يتحدد من خاللها مدل النمو العقلي واالنفعالي الممكن للفدرد ،والتدي يمكدن قياسدها تبعدا لإلنجدازات
الحقيقة والقدرات الخاصة ،والقول المحركة والمتحكمة بالسلو .
أسباب ودوافع الملل األكاديمي

أوض ددحت بوخط ددة وجعف ددور ( )2018ب ددأن المل ددل ي ددأتي ع ددادة م ددن الوس ددي الرتي ددب ،والمح دديي طي ددر الممت ددع

للمتعلم ويؤكدون إلى وجود أسباب عدة للملل األكاديمي منها:
 -1االفتقار إلى األشياء المثيرة في أوقات الفراغ.
 -2عدم وجود الدافعية الداخلية.
 -3عدم االنسجام بين مهارات الفرد والتحديات التي تواجهه.
 -4حدوث الملل كرد فعل على السيطرة الخارجية ،أو التعبير عن الرفض للسلطة.
 -5حدوث الملل كاستجابة سلبية للنشاطات الروتينية المتكررة.
 -6حدوث الملل كنتيجة طبيعية لفرض عمل أو نشاط على الفرد رطما عن إرادته.
وذكددر الحميدددي واليوس د

( )2019أن ليددونج ) (Leung, 2008يشددير إلددى الضددجر –كأحددد مظدداهر

المل ددل-بأن دده يح دددث عن دددما يوج ددد وق ددت فد دراغ طوي ددل ل دددي الف ددرد ،ل ددذلك ف ددإن الض ددجر يع ددد نتيج ددة محتمل ددة
للمدركات المتصارعة حول وجود وقت كبير جدا متاح مع وجود أشياء قليلة جدا يمكن فعلها.
العوامل المؤثرة على الملل األكاديمي
يمكدن تفسدير الشدعور بالملدل لددل األفدراد عامدة ،ولددل الطلبدة خاصدة وفدق سدهيل وزمدالؤه ( Sohail et
 )al., 2012ونيت وآخرون ( )Nett et al., 2010في ضوء مجمدوعتين مدن العوامدل :عوامدل خارجيدة
تتمثل في الظروف البيئية ،والمطالب الخارجية ،واألهداف ،وعوامل داخلية تتمثل في السمات الشخصية،
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والصحة النفسية ،والقد ارت العقلية ودرجة الذكاء ،وليس شرطا أن تتوافر هذه العوامل جميعها لكي يحددث
الملددل ،والملددل يمكددن أن ينشددأ كصددفة نفسددية نتيجددة المثيدرات البيئيددة التددي تكددون صددعبة وضدداططة ،ويؤكددد
علمدداء التربي دة وعلددم الددنفس علددى االهتمددام والتعلدديم بأسدداليب طيددر مملددة أو يغلددب عليهددا التك درار ،والسددعي
لتحفيز وتشويق المتعلم باستمرار.
ويمكن حصر هذه العوامل المؤثرة على مستول الملل األكاديمي لدل الطلبة في الدراسة فيما يلي:
 -1العوامل التي تتعلق بالمحيي االجتماعي واألسري
أورد بوفلجددة ( )2016أن المحدديي العددام ألي منظومددة تربويددة يددؤثر علددى أداء المتعلمددين ،فانتشددار
التعليم في المجتمع والحرص عليه يساهم في رقيه وازدهاره ،أمدا انتشدار الجهدل فدي المجتمدع يدؤثر
سلبا على أفراده وخصوصا الطبقة المتعلمة ،فإن الوعي بأهمية التعليم ،والحد

عليده فدي المجتمدع

وح ددرص األولي دداء والق ددائمين علي دده عل ددى تعل دديم أبن ددائهم وتش ددجيع الفئ ددة الطالب ددة للعل ددم عل ددى اإلنج دداز
والتقدم ،كلها عوامل مشجعة للطلبة على الدراسة ،أما التركيز على أصدحاب األمدوال علدى حسداب
المتعلمدين كمددا هدو سددائد ،فإنهدا كلهددا عوامدل محيطددة مثبطدة لعزيمددة الطلبدة وتددؤدي إلدى كددبح دوافددع
المتعلم ددين وص ددرف اهتمام دداتهم ع ددن الد ارس ددة ،إل ددى درج ددة يعتق دددون أن بق دداءهم ف ددي الجامع ددة مج ددرد
مضيعة للوقت.
 -2العوامل التي تتعلق بشخصية الطالب
ذكددرت عبدداس ( )2016أن إد ار الفددرد بأندده أصددبح مغتربددا عددن ذاتدده وندداف ار منهددا ،وهددي حالددة فقددد
االتصددال بددين الددذات المثاليددة للفددرد ،والددذات الحقيقيددة ،ويتجلددى ذلددك فددي صددورة السددلو الالواقعددي
والش ددعور ب ددالفراغ والفت ددور والمل ددل ،ين ددتج عنهد دا ع دددم ق دددرة الف ددرد عل ددى التواص ددل م ددع نفس دده وش ددعوره
باالنفصال عما يرطب في تحقيقه ،ويشعر بأن حياته أصبحت بال هدف ،فيرل كل المثيرات حوله
مثيرة للملل والفشل ،وأنه ال فائدة من أي شيء ،أما اذا امتلك الطالب شخصية قوية ومستول عال
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مددن الكفدداءة الذاتيددة ،وشخصددية متزنددة وقدددرة علددى ضددبي االنفعدداالت والمشدداعر ،فإندده يصددبح أكثددر
قدرة على مواجهة الصعوبات وتذليلها حتى بلوغ الهدف.
 -3العوامل التي تتعلق بالبيئة الجامعية وقاعات التدريس
أوضح الخوالدة والتميمي ( )2013أن المناخ الصدفي إ ّمدا أن يكدون مناخدا إيجابيدا ،يعطدي الطالدب
ّ
شعو ار بالطمأنينة ،ويشجعه على إقامة عالقات دافئة مع معلميده وزمالئده ،ممدا يق ّدوي لديده مشداعر
االنتم دداء ،أو يك ددون مناخ ددا صد د ّيا س ددلبيا ،بمعن ددى أن َيش ددعر المتعلم ددون بالض دديق والمل ددل ف ددي أثن دداء
وج ددودهم داخ ددل الغرف ددة الصد د ّية ،ويش ددعرون بع دددم مالءم ددة المكون ددات المادي ددة لبيئ ددة الصد د  ،كم ددا
يشعرون باإلحراج من وجود المعلم ،ويسود التنافر في العالقات المتبادلة بينهم.
 -4العوامل التي تتعلق بالمنهاج المقرر
أهميتها عن
هامة ال تقل في ّ
أوضح عبد الكريم ( )2019أن عملية تطوير المناهج التربوية عملية ّ
عملي ددة بنائ دده ،إذ ال يمك ددن أن نبن ددي منهج ددا ونترك دده م دددةّ طويل ددة ،ك ددون المن دداهج تت ددأثّر بص ددفة كبي درة
بالطالب والبيئة والمجتمع والثّقافة والنظريات التربوية ،فال الطالب ثابت على حاله وال البيئة ساكنة
دون حد ار وال المجتمددع جامددد فددي مكاندده وال الثقافددة صددلبة متح ّجدرة وال نظريددات التعلدديم باقيددة علددى
مفر منه.
حالها ،لذلك فإن تطوير المنهج ُيصبح أم ار ال طنى عنه وال ّ
 -5العوامل التي تتعلق بأساليب التدريس
ذكدر الحميددي واليوسد

( )2019بدأن الملدل يدنجم عدن القيدام باسدتخدام طريقدة التكدرار فدي التعلديم

والتددي ال تخدددم الطالددب علددى نحددو جيددد ،ممددا يددؤدي إلددى إصددابته بالملددل والضددجر ،وسيسددتنتج بأندده
ليس ملزما بالجد لكي ينجح ،هذا يضع الطلبة في مستول إنجازي أقل من قدراتهم ،ويوضدحان أن
انعدددام عنصددر التحدددي الددذي تقدمدده المدددارس للطلبددة ،يعتبددر سددببا فددي حدددوث الملددل وفتددور الهمددة
والشعور باإلحباط عندما ال يتداح للطالدب الفرصدة السدتثارة أقصدى مدا لديده مدن طاقدات وإمكاندات،
20

وذكد ار أن بعدض التربدويين يدرون أن الطلبدة يصديبهم الملدل نتيجدة لعددم اسدتثارة أذهدانهم ،ممدا يعندي
ضرورة تضمين التعليم ما يثير اسدتطالع الطلبدة للتغلدب علدى مشدكلة الملدل عنددهم ،وتؤكدد بعددض
الدراسات التربوية أن بلوغ أقصى اإلمكانات الذهنية لدل الطلبة يتم عندما يكون هندا تعلديم يددفع
بالطالب إلى البح

واالستطالع واالكتشاف.

وأفاد عقيل والضبع ( )2020أنه يمكن الحكم على جودة بيئة التعلم التي تتعلق بأسداليب التددريس
في ضوء عاملين ،أما األول يتمثل في القدرة على إثارة دافعية الطلبة للتعلم ،وتوافر الثقة المتبادلة
ب ددين األس دداتذة والطلب ددة واحت درام مش دداعر الطلب ددة وآرائه ددم وأفك ددارهم ،وتحفي ددزهم لع ددرض م ددا ل دددهم م ددن
ابتكارات ،وتقديم اإلرشداد األكداديمي لددعم ومسداعدة الطلبدة لمواجهدة مشدكالتهم التدي تعدوق قددرتهم
على التعلم ،والثاني ،ويتمثل في مدل توفر األنشطة طير المنهجية التدي تعمدل علدى تزويدد الطلبدة
بالمهارات الشخصية واالجتماعية ومهارات التواصل ،وتطوير العمل بروح الفريق الواحد من خالل
مشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مثل هذه األنشطة.
 -6عوامل تتعلق باختيار التخصص
تشددير سددعيدة ( )2016أن واقددع االختيددار المهنددي والرغبددة فددي التخصددص يددؤثر تددأثي ار مباشد ار فددي
انج دداز الطال ددب األك دداديمي م ددن عدم دده ،فت ددرل الطال ددب ال ددذي تتف ددق ميول دده وقد ارت دده واتجاهات دده م ددع
تخصصه األكاديمي يزيد تحصيله األكاديمي عن الطالب الذي يرل أن تخصصه ال يلبي رطبتده
وطموحه ،فرغبة الطالب بتخصصه يدفعه أكثر إلنجاز المهمات ومواجهة الصدعوبات حتدى بلدوغ
األهداف ،وعلى العكس تؤثر عدم الرغبة في التخصص سلبا على أداء الطالدب ،وقدد يفقدد شدغفه
فددي االسددتمرار ف ددي الد ارسددة أو يص دداب بالملددل األك دداديمي كحالددة للتعبي ددر عددن فق ددد االهتمددام وقل ددة
االنسجام مع تخص معين ،ربما يعود عدم الرغبدة بالتخصدص بدأن الطالدب أرطدم علدى تخصدص
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مع ددين دون طي دره نتيج ددة الض ددغوطات األس درية أو ألن المع دددل ف ددي المدرس ددة ل ددم يس ددمح بااللتح دداق
بالتخصص المرطوب.
 -7عوامل أخرل تتعلق بالملل األكاديمي
لقددد بددين أكدددمير ( )Akdemir, 2019أن تدددني مسددتول الدافعيددة مددن أسددباب الملددل األكدداديمي،
باإلض ددافة إل ددى الخ ددوف م ددن الفش ددل ،وأض دداف أرج دداز إل ددى ذل ددك (2017

 )Argas,أن انخف دداض

مستول الشعور بالمسدؤولية ،واإلدارة السديئة للوقدت ،وضدع

القددرة علدى التركيدز عندد أداء المهدام،

وكددذلك وض ددع أه ددداف طي ددر متوقع ددة ،باإلض ددافة إلددى ض ددع

الكف دداءة الذاتي ددة وتنظ دديم ال ددذات وت دددني

احترام الذات ،وذكر عبود ( )2016أيضا ضغوط الحياة والتوقعات السلبية نحو الذات والبيئة.
مظاهر الملل األكاديمي

ذكددر الخوالدددة ( )2013أن مظداهر الملددل األكدداديمي لدددل الطلبددة تددأتي فددي عدددة صددور كالتددذمر والضددجر
واالمتعدداض ،والشددكول مددن حجددم الم دواد ومددن تكرارهددا ،ومددن االمتحانددات وصددعوبتها ،والضددغوطات التددي
تد دواجههم نتيج ددة لالمتحان ددات وكثرته ددا ،وع دددم االهتم ددام الك ددافي بمتطلب دداتهم وب ددالمواد وتكد درار ال ي دداب ع ددن
المحاضرات ،وشكواهم بعدم اندماجهم مع دروس بعض األساتذة ،وغيابهم المتكرر عن الحصدص ،وعددم
وجود الدافعية لديهم ،مما ولد انعكاسات سلبية على نفسية الطلبة ،وانخفاض أدائهم.
تداعيات الملل األكاديمي وآثاره على الطلبة

أورد بحدديص ( )2016إلددى وجددود عالقددة بددين الملددل وتدددني التحصدديل الد ارسددي ،وتدددني مسددتول األداء فددي
العمل.
وأش ددارت الدويل ددة ( )2019إل ددى مي ددول األش ددخاص ال ددذين يش ددعرون بالمل ددل إل ددى االكتئ دداب والقل ددق والعدائي ددة
والغض ددب والش ددعور بالوح دددة والي ددأس واألداء التعليم ددي الم ددنخفض والتوجي دده االجتم دداعي الس ددلبي واالطت دراب
والخجل ،كما تبدو عليهم عالمات الالمباالة والغفلة ،وعزو حالتهم العقلية المزاجية إلى ظروف خارجية،
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والشددعور بددالفراغ والرتابددة واالعتياديددة وانعدددام الدافعيددة ،والشددعور بالدونيددة ،وفق ددان الشددعور بددالمعنى ،بمددا
يجعلهم طير قادرين على التنبؤ بمستقبل ذي معني وضع

الرضا عن حياتهم ،وقصور القدرة علدى حدل

المشكالت التي تدواجههم وعددم التوافدق ،وتسديطر علديهم قديم الرتابدة والالهدفيدة والعدميدة ،وضدع

الرغبدة

في إيجاد معنى للحياة.
الكفاءة الذاتية

تعد الكفاءة الذاتية بعدا من أبعاد الشخصية اإلنسانية ،وتتمثدل فدي قناعدات الفدرد الذاتيدة بقدرتده علدى حدل

المشكالت التي تواجهه والتغلب عليها ،وتشكل وظيفة موجهة للسلو حي

تقوم على التحضير واإلعدداد

والتخطيي له ،وتسهم الكفاءة الذاتية بالنسبة للممارسة التربوية واالجتماعيدة فدي الداللدة علدى الكي يدة التدي
يشعر ويفكر بها الفرد ،وأصبحت الكفاءة الذاتيدة تحتدل مرتبدة هامدة باألبحداث والد ارسدات العلميدة ،لمدا لهدا
من دور مهم يرتبي بسلو الفرد في المؤسسات المختلفة ،فتطوير المؤسسات مرهون بسلو أفرادها.
مفهوم الكفاءة الذاتية

أوضح البديري ( )2017بأن مفهوم الكفاءة الذاتية يشير إلى معتقدات الفدرد حدول إمكانياتده وقد ارتده علدى
النجاح وأداء المهام المعينة وهي من المفاهيم التي ركز عليها العالم آلبرت باندو ار ()Albert Bandura
فددي نظري دة الددتعلم االجتمدداعي ،والتددي يفتددرض فيه دا أن األف دراد يتعلمددون بندداء علددى التعزيددز والعقدداب ،وأن
الخبرات الجديدة يدخلها الفرد إلى نظامه المعرفي ،وتصبح جزء من المعرفة لديه ،وهذه المعرفة والخبدرات
تعبددر عددن كفاءتدده لذاتدده فددي مواجهددة المواقد

المختلفددة ،لددذا فهددي تعددد الوسدديلة األساسددية المحركددة للسددلو

اإلنساني ،فالفرد الذي يمتلك كفاءة ذاتية عالية يمتلك اإلصرار علدى حدل المشدكالت ،ومواجهدة التحدديات
والتخلص منها.
ويتجسد مفهوم الكفاءة الذاتية في عدة تعريفات ،كما يلي:
▪ لغة:
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جاء مفهوم الكفاءة في مجمع اللغة العربية بمعنى المماثلة في القوة ،والشرف ،والعمل :القدرة علدى
حسن تصرفه.
▪ اصطالحاً:
عرفهددا برقيددق ( )2020بأنهددا اإلحسدداس بقدددرة الفددرد علددى إنتدداج وتنظدديم األحددداث فددي حياتدده ممددا
يسدداعد علددى فهددم نمددو المهددارات لددل الفددرد ،وهددي إنتدداج أكبددر قدددر مددن أجددود نددوع فددي أقصددر وقددت
وبأقل مجهود وبقدر كبير من الرضا واالرتياح.
كما عرفها سلمان ( )2020بأنها إد اركدات الشدخص لقدرتده علدى تنظديم وتنفيدذ األعمدال الضدرورية
للحصول على األداء المحدد للمهارة من أجل تنفيذ المهمات واألهداف.
أشار البديري ( )2017أن الكفداءة الذاتيدة هدي اعتقداد الفدرد وثقتده حدول إمكاناتده الذاتيدة ومعلوماتده
ومدل تمكنه من تحقيق مستول جيد في المهام الدراسية من خالل بذل الجهد المطلوب.
أنواع الكفاءة الذاتية

أوضحت دبي ( )2018أنه يمكن تصنيف الكفاءة الذاتية إلى عدة أنواع منها:
 )1الكفاءة الذاتية العامة
ويقصد بهدا القددرة علدى أداء السدلو الدذي يحقدق نتدائج إيجابيدة ومرطوبدة فدي وقدت معدين ،والدتحكم
فددي الضددغوط الحياتيددة التددي تددؤثر علددى سددلو األف دراد ،وإصدددار التوقعددات الذاتيددة عن دد أداء المهددام
واألنشددطة المختلفددة التددي يقددوم بهددا الفددرد ،والجهددد والنشدداط والمثددابرة الالزم دة لتحقيددق العمددل الم دراد
القيام به.
 )2الكفاءة الذاتية الخاصة
يقصددد بهددا أحكددام الفددرد الخاصددة والمرتبطددة بقدرتدده علددى أداء مهمددة محددددة فددي نشدداط محدددد ،مثددل
الرياضيات واألشكال الهندسية ،أو في اللغة العربية مثل اإلعراب والتعبير.
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 )3الكفاءة الذاتية األكاديمية
تش ددير الكف دداءة الذاتيد دة األكاديمي ددة إلد دى إد ار الف ددرد لقدرت دده عل ددى أداء المه ددام التعليمي ددة لمس ددتويات
مرطوب فيها ،أي أنهدا تعندي قددرة الشدخص الفعليدة فدي موضدوعات الد ارسدة المتنوعدة داخدل القسدم،
وهددي تتددأثر بعدددة متغيدرات منهددا :حجددم أفدراد القسددم ،عمددر الدارسددين ،مسددتول االسددتعداد األكدداديمي
للتحصيل الدراسي.
أبعاد الكفاءة الذاتية

أشار البديري ( )2017أن باندو ار ( )Banduraحدد ثالثة أبعاد للكفاءة الذاتية وهي:
 -1مستول الكفاءة الذاتية :ويعني مددل قدوة االعتقداد بالكفداءة لحدل المشدكالت المختلفدة فدي صدعوبتها،
وتتدرج معتقدات الكفاءة الذاتية بين األفراد من االعتقاد بالكفاية لحدل المشدكالت مهمدا بلغدت درجدة
صددعوبتها ،إلددى االعتقدداد بعدددم الكفايددة لحددل أي مشددكلة مددرو ار باالعتقدداد بحددل المشددكالت الصددعبة،
ويتعلددق هددذا المسددتول أيضددا بمدددل تعقيددد وصددعوبة المشددكلة ألن اإلنسددان يسددتطيع أن يجمددع خب درة
كفايته الذاتية اتجاه المشكالت البسيطة والشديدة.
 -2عمومي ددة الكف دداءة الذاتي ددة :يش ددير ه ددذا البع ددد إل ددى انتق ددال كف دداءة ال ددذات م ددن موق د

م ددا ،إل ددى المواق د

األخ ددرل المش ددابهة ،فد ددالفرد يمكن دده النجد دداح ف ددي أداء مه ددام مقارند ددة بنجاح دده فد ددي أداء أعم ددال ومهد ددام
مشابهه ،ويقصد بها أيضا مدل شيوع الكفداءة أو انتشدارها عبدر المواقد

والمشدكالت المختلفدة ،أي

يمكددن للكف دداءة الذاتي ددة أن تك ددون خاصددة أو يمك ددن تعميمه ددا عل ددى مجموعددة كامل ددة م ددن المواق د  ،أو
مقتصرة على موق

محدد بعينه.

 -3ثبددات الكفدداءة الذاتيددة :ويقصددد بدده ثبددات كفدداءة الددذات حتددى عنددد وجددود خب درات متناقضددة ،فتوقعددات
الكفاءة الذاتية القوية تظل أكثر قدرة على المقاومة على الرطم من وجود خبرات متناقضة فدي حدين
أن التوقعات الضعيفة يمكن أن تنطفئ بسهولة من خالل الخبرات المتناقضة.
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كمددا ذكددر "باندددورا" أن كفدداءة الددذات تددؤثر علددى عمليددة انتقدداء السددلو  ،وأن عمليددة اختيددار األفدراد ل نشددطة
واألعمددال التددي يقبددل عليهددا تتوقد

علددى مددا يتدوافر لدددل الفددرد مدن اعتقددادات ذاتيدة فددي قدرتدده علددى تحقيددق

النجاح في عمل محدد دون طيره وأدائه بصورة مناسبة.
الهدفية في تفسير الكفاءة الذاتية
التوجهات
نظرية
ّ
ّ
أوضدحت علددي ( )2018أن مسدتول الكفدداءة الذاتيدة يددؤثر علدى نوعّيدة النشداطات والمه ّمدات التدي يختارهددا
المهمات التي يثق بأنه سينجزها ،ويتجنب النشداطات
المتعلم ليؤديها ،فالمتعلم طالبا ما يختار النشاطات و ّ
والمهمدات التددي يشددعر بأندده طيددر قددادر علددى إنجازهددا ،وذلددك بمددا يتوافددق مددع المرحلددة العمريددة لديدده وقد ارتدده
الذاتيددة ومددا يمتلكدده مددن مهددارات شخصددية ،ويددؤثر مسددتول كفاءتدده الذاتيددة علددى كميددة الجهددد الددذي سدديبذله
المهمة ،وعلدى طدول الفتدرة يواجده فيهدا العقّبدات التدي تعتدرض طريقده ،فكلمدا ارتفدع مسدتول
المتعلم إلنجاز
ّ
َ
الكفاءة الذاتية زادت كمية الجهدد إلنجداز المه ّمدة وزاد طدول فتدرة المقاومدة لددل المدتعلم أمدام العقبدات التدي
دافعية المتعلم من خالل تحديده ل هداف.
الذاتية تؤثّر في
تعترض طريقه والعكس صحيح ،فالكفاءة
ّ
ّ
تفسير نظرية (" )Bandura, 1977المعرفية االجتماعية" لمفهوم الكفاءة الذاتية
أوردت دبي ( )2018بأن نظريدة بانددو ار عرفدت باسدم نظريدة الدتعلم االجتمداعي ،ولكنده أعداد تسدميتها إلدى
النظريددة المعرفي ددة االجتماعيددة وذل ددك لتضددمين التط ددورات الت ددي حققهددا ف ددي نظريتدده ،وأن النظري ددة المعرفي ددة
االجتماعية تتصور بأن األفراد لهم قول فعالة في سلوكياتهم ،بمعنى أنهم يستطيعون تنظيم بيئتهم ويزيدوا
من فرص حدوث االستجابة المرطوب فيها.
وأشارت دبي ( )2018إلدى أن الكفداءة الذاتيدة كمدا يدرل هداراكيفيتش ( )Harackiewicz, 1995تتوسدي
تأثيرات تلميحات الكفاءة على الدافعية الداخلية ،ويتم تعزيز الميل الداخلي بالرضا عدن النداتج فدي تحقيدق
الهدددف أو إد ار الكفدداءة ،أمددا فددي حالددة عدددم الرضددا أو عدددم إد ار الكفدداءة ،فدإن الميددل الددداخلي يقددل ،كمددا
تركد ددز هد ددذه النظريد ددة علد ددى أهميد ددة التقيد دديم الشخصد ددي كوسد دديلة للتعزيد ددز اإليجد ددابيِ ،إ ْذ إن تحقيد ددق الهد دددف
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الشخصددي ،أو الوصددول إلددى مسددتول اإلنجدداز الشخصددي ومددا يصدداحبه مددن الرضددا عددن الددذات يمكددن أن
يعمل بشكل فعال كمعزز ،كما أن الشعور بالرضا لتحقيق الهدف يعمل كمكافأته ،والتدي بددورها تزيدد مدن
الجهد في المستقبل ،ومن هنا نستنتج أن مفهوم الكفاءة الذاتية هدو مفهدوم مهدم جددا فدي النظريدة المعرفيدة
االجتماعيددة ،ويهددتم بقدددرة األف دراد الشخصددية وط دريقتهم الخاصددة علددى أداء األعمددال بفاعليددة ،وأن مسددتول
الكفدداءة الذاتيددة يددؤثر علددى مسددتول أداء العمددل عنددد األف دراد وبالتددالي تحقيددق األهددداف والطموحددات والددرؤل
المستقبلية المتعلقة بكل فرد.
وتشير دبي ( )2018بأنه وبناء على مفهوم الكفاءة الذاتية ،فإن أفكار الفرد ومعتقداته تؤثر في انجازاته،
وأن مستول الكفاءة الذاتية هو ما يحر سلو األفراد.
وفسر العبدلي ( )2009أن امتال األفراد لمهارات التنظيم الذاتي تزيد من فرصة اتقان المهام والواجبات
الموكلة إليهم ،حي

أنهم يفهمون المعايير المختلفة للقيام بدأي سدلو  ،فهدم مسدتمعون جيددون ومتفهمدون،

لديهم تفكير متزن يرفع من مستول الكفاءة الذاتية لديهم ،وهم أقرب للقيام بالسلو المتزن والسدليم فدي أي
عمل يكلفون به.
العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتية

ذكر البديري ( )2017أن الكفاءة الذاتية تتأثر بعوامل جاء ترتيبها حسب قوتها على النحو اثتي:
 )1الخبرة الشخصية :إذا كان الفدرد ناجحدا بخبرتده الشخصدية زاد إد اركده لكفاءتده الذاتيدة ،أمدا إذا كاندت
خبرته ضعيفة فسوف تقل عملية اإلد ار لمدل كفاءته لذاته ،أي أنه (كلمدا زادت الخبدرة الشخصدية
للفددرد زادت الكفدداءة الذاتيدة إلنجدداز مهمددة معينددة) ،وأفضددل أسددلوب لرفددع مسددتول الكفدداءة الذاتيددة هددو
إنجاز المهام بالوقت والمهارة المطلوبة أو القدرة على القيام بعمل معين على أتم وجه.
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 )2أداء األقد دران :إذا اسد ددتطاع األق د دران أداء عمد ددل معد ددين بصد ددورة مقنعد ددة وبقطبد ددي السد ددلو السد ددلبي أو
اإليجددابي زادت الكفدداءة الذاتيددة ،أمددا إذا لددم يكددن األقدران ندداجحين فددي أداء أي عمددل سددوف يضددع
الثقة باثخرين ويقلل من الكفاءة الذاتية.
 )3اإلقناع اللفظي :إن إحساس الفرد بقدرته على االستطاعة الذاتية إلنجداز عمدل معدين ال يغندي عدن
قدرتدده علددى إد اركدده لمدددل كفاءتدده الذاتيددة إزاء ذلددك العمددل أو المهمددةِ ،إ ْذ أن الفددرد يقد أر حالدة الكفدداءة
الخاص ددة ب دده ب ددالرجوع إل ددى مس ددتويات االس ددتثارة العاط ي ددة لدي دده عن دددما يواج دده موقف ددا خط د ار ،ف دإن أي
أسلوب يساعده على خفض االستثارة يعمل على زيادة اإلحساس بالكفاءة الذاتية.
 )4الحالة الفسيولوجية :كلما شعر الفرد أو كان إحساسده جيددا علدى أسداس االكتفداء الفسديولوجي زادت
الكفدداءة الذاتيددة لديدده ،أمددا إذا كددان الشددعور بددالنقص أو عدددم اإلشددباع لحاجتدده الفسدديولوجية فس ددوف
تضددع

الثقددة بددالنفس ،وبالتددالي تقددل أو تنعدددم قابليتدده علددى االعتقدداد بالكفدداءة ممددا يقلددل مددن الكفدداءة

الذاتية لديه.
 )5التنظدديم الددذاتي :إن السددلو اإلنسدداني ين دتظم إلددى حددد بعيددد بنواتجددهِ ،إ ْذ يددنظم األف دراد سددلوكهم عددن
طري ددق التعزيد ددز الد ددذاتي الد ددذي يتضد ددمن ثالثد ددة مكون ددات أساسد ددية تتمثد ددل فد ددي (تقد ددديم األداء ،العمليد ددة
التقييمية ،واالستجابة الذاتية) وأن هنا عددا من األبعاد التقييمية التي يمكن قياس السلو استنادا
إليه ددا ،وتختل د

ه ددذه األبع دداد وفق ددا لطبيع ددة النش دداط أو الس ددلو  ،ف ددالتعزيز ال ددذاتي ي ددذهب أعم ددق م ددن

المقاييس الموضوعية ،ويتم تفسيره وترجمته إلدى تعميمدات ذاتيدة ،وأن األداء نفسده قدد يمثدل النجداح
لفرد ما ويمثل الفشل لفرد آخر.
 )6تقييم الذات :يتضمن المقارنة بنقاط مرجعية في العملية التقييميةِ ،إذ يميل األفراد إلدى خلدق الندواتج
ألنفسهم عندما ينسبون أدائهم إلى أسباب داخلية شخصية أكثر مما ينسبون إلدى عوامدل خارجيدة،
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لذلك يعمل التقييم الذاتي اإليجابي على تعزيز االستجابات الذاتية ،فالرضا الشخصي وعددم الرضدا
يتحددان ليس فقي بالمستول الحقيقي ل داء بل بالمعايير المستخدمة للحكم على مستول األداء.
مصادر الكفاءة الذاتية

أكد باندو ار أن الكفاءة الذاتية تستمد قوتها من خالل أربعة مصادر للمعلومات هي:
 )1اختي ددار خب درات متقن ددة :أش ددار العت ددوم وآخ ددرون ( )2011أن الف ددرد ي ددتعلم م ددن خ ددالل خب ارت دده الس ددابقة
معنى النجداح والشدعور بالسديطرة علدى البيئدة ،أي أن اإلنجداز الشخصدي مصددر مهدم لشدعور الفدرد
بالكفاءة الذاتية.
 )2الخبرات البديلة :ذكرت دبدي ( )2017أن الخبدرات البديلدة تعدد المصددر الثداني الدذي يسدتمد األفدراد
كف دداءتهم وف دداعليتهم الشخص ددية إذ أن مش دداهدة اثخ درين وه ددم يتع دداملون م ددع التهدي دددات وف ددي النهاي ددة
ينجحون في التعامل معها وفي التغلب عليهدا ،مدن شدأنه أن يخلدق التوقعدات لددل المالحظدين ،مدن
أنهم سيكونون قادرين على تحقيق بعض التحسن باألداء ،شريطة أن يكثفوا من جهودهم ويتواصلوا
في بذلها.
 )3االسددتثارة االنفعاليددة :أكددد الخفدداجي ( )2013أن هددذا المصدددر يعتمددد علددى الرغبددة الداخليددة والعقليددة
التددي يمتلكهددا الفددرد إزاء القيددام بددأي موق د  ،حي د

أندده كلمددا رطددب الفددرد بالقيددام بسددلو معددين وهددو

مقتنع به ،ويؤمن بما يمتلكه من كفايات وامكاندات ،زاد مدن فدرص النجداح لديده ،وكوندت لديده خبدرة
ايجابية أخرل ترفع من مستويات الكفاءة الذاتية لديه.
وذكددر كددل مددن الددذيابي ( )2018والغددافري وآخددرون ( )2018أن مصددادر الكفدداءة الذاتيددة يمكددن تطويرهددا
من خالل خبرات اإلتقان ،أي أن الفرد يدر مددل كفاءتده مدن خدالل الخبدرات التدي مدر بهدا ،والتدي تددعم
مسدتول النجداح لديده ،وخبدرات اإلثابدة بحيد

يكددون مصددرها المحديي االجتمداعي والبيئدة المحيطدة بددالفرد،

واإلقندداع الددذي يعتبددر أحددد مصددادر الكفدداءة الذاتيددة الددذي يتددأثر بمعتقدددات الفددرد حددول مددا يتلقدداه مددن كفدداءة،
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وأخي ار الحالة االنفعالية والفسيولوجية والتدي تتدأثر بدالتوتر والضدغي النفسدي والقلدق والتعدب الدذي يشدعر بده
الفرد عند قيامه باألنشطة التي تزيد من الكفاءة الذاتية لديه ،وقد أوضحت عدودة ( )2012طبيعدة وبيندة
الكفاءة الذاتية كما في الشكل (.)1
شكل رقم ( :)1نموذج طبيعة وبنية الكفاءة الذاتية (عدودة)2012،
طبيعة وبنية الكفاءة الذاتية

الوعي بالذات

تنظيم الذات

()Self-Awareness

الدافعية

)(Motivation

()Self-Regulation

الوعي االنفعالي

الدقة في تقدير الذات

الدقة في الذات

الضبي الذاتي

الجدارة بالثقة (الموثوقية)

الضمير الحي

القدرة على التكيف

التجديد

الدافع لإلنجاز أو التحصيل

االلتزام بالوعود والتعهدات

المبادرة

التفاؤل

الذاتية
عوامل تطوير وتحسين الكفاءة
ّ
عالية ،إلى أن يندفعوا داخليا لالندماج
ذكر علي ( )2018أن الطلبة يميلون عندما تكون كفاءتهم
الذاتية ّ
ّ
في األنشطة الص ّية ،والعديد من االستراتيجيات التي تساعد في تعزيز الكفاءة ،بالبداية يجب التأكد مدن
أن الطلبددة يمتلكددون القدددرات التددي تمكددنهم مددن إتقددان المهددارات األساسددية ،ومتددابعتهم فددي جميددع المه ّم دات
الص ددعبة والت ددي يحقق ددون النج دداح فيه ددا لطم ددأنتهم ب ددأن يثبتد دوا ل ددذواتهم ب ددأنهم يمتلك ددون القد ددرة عل ددى النج دداح
باإلضددافة إلددى تعدريفهم علددى زمددالء ندداجحين لزيددادة كفدداءتهم الذاتيددة ،وهددذه توصدديات مددن شددأنها أن تعددرز
الذاتية للطلبة:
الكفاءة
ّ
 -1تشجيع المقارنة الذاتية بدال من المقارنة مع اثخرين:
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ينبغي على العاملين في الهيئات التدريسية العمل على تشجيع الطلبة على المقارنة الذاتية بدال
مدن المقارندة مع اثخرين ،وهذا يتطلب أمرين هما:
• تقيدديم األداء بشددكل فددردي والمحافظددة علددى س درية التقيدديم ،وإعطدداء تغذيددة راجعددة خاصددة بك ددل
طالب على حدة.
• تشجيع الطالب على تقييم أدائه بنفس الطريقة التي تم تقييم أدائه بها من قبل مشرفه.
 -2تشجيع الطلبة على إتقان المهمات التي فيها نوعا من التحدي
فالطلبة عندما يتقنون مهمات التحدي ،ستتعزز الكفاءة الذاتية ودافعيتهم الداخلية ،فيشعرون
باالعتزاز والرضى عن إنجازهم ،ويترتب على أعضاء الهيئات التدريسية أن يعززوا قدرة الطلبة
على مواجهة مواق

التحدي ،من خالل إعطائهم التغذية الراجعة المناسبة على أدائهم ،وتزويدهم
ّ

بالمعايير التي تساعدهم في عملية التقييم.
 -3جعل الطلبة يدركون أن األخطاء ممكنة حتى في مواق

النجاح:

متكرر ،داخل المواق
متدنية حين يفشلون بشكل
إن الطلبة سيطورون كفاءة ذاتية
ّ
ّ
حي

المتكررة،
ّ

إن هذا يعرض الطلبة لخبرات الفشل المتكررة ،لكن إذا قاموا بتطوير اتجاهات واقعية

أن بإمكانهم النجاح إذا
واستخدام تقنيات أكثر جدول في التعامل مع الظروف ،فإنهم يدركون ّ
اقعية نحو الفشل ،وينبغي على المدرسين أن يقدموا
حاولوا من جديد وقاموا بتطوير اتجاهات و ّ
مهمات فيها نوع من التوازن من حي

متكررة.
صعوبتها ،لتجتّب ْ
أن يصبح الفشل خبرة ّ

عوامل نمو الكفاءة الذاتية
أوضحت دبي ( )2017بأن المنظرين االجتماعيين المعرفيين يعتقدون بأن هنا عددا من العوامل تؤثر
على نمو الكفاءة الذاتية وهذه العوامل هي:
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 -1خبرات النجاح والفشل
يشعر الطلبة بثقة كبيرة بقدراتهم على النجاح في أداء عمل معين ،أي أن لديهم كفاءة ذاتية كبيرة
إذا كانوا قد نجحوا في أداء هذا العمل أو عمل مشابه له في الماضي ،ويكون حكم الطلبة على
النجاح في بعض األحيان على التقدم الذي يحققونه بمرور الزمن ،وأحيانا ما يقوم حكمهم على
مقارنة أدائهم بأداء زمالئهم اثخرين ،وبمجرد إحساس الطالب أنه كون كفاءة ذاتية عالية فإن
فشل اثخرين وخبراتهم السلبية ال يؤثر به ،بل على العكس قد تؤدي خبرات وفشل اثخرين إلى
شحذ جهوده وهمته.
 -2رسائل اثخرين
يؤدي مديح اثخرين إلنجازات الطلبة أو إمكانية نجاحهم في إنجاز عمل ما ،إلى زيادة اعتقادهم
بكفاءتهم الذاتية ،ويبقى أثر هذا المديح محدود ،إال إذا تمكن الطالب من النجاح في العمل بشكل
فعلي.
 -3نجاح اثخرين وفشلهم
كثي ار ما يكتسب الناس معلومات عن كفاءتهم الذاتية من مالحظة نجاح اثخرين ،وبخاصة أولئك
الذين يبدون في نفس مستواهم ،مثال ذلك أن الطلبة كثي ار ما يفكرون في نجاح وفشل الطلبة
اثخرين ،عندما ِّيقومون فرصهم في النجاح في عمل أكاديمي ،ولذلك فإن نجاح زميل لهم في
القيام بعمل معين يجعله قدوة لهم في هذا العمل ،وكثي ار ما يكون ذلك أكثر فاعلية مما لو قام
مدرس بنفس العمل.
 -4نجاح وفشل المجموعة ككل
قد يكون لدل الطلبة كفاءة ذاتية أكثر عندما يعملون في جماعة أكثر مما لو كانوا يعملون
منفردين ،وبخاصة عندما يحققون النجاح كجماعة ،وهذه الكفاءة الذاتية الجمعية دالة على إد ار
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الطلبة ليس فقي لقدراتهم الفردية وقدرات الجماعة ،بل على إدراكهم أيضا على مدل كفاءتهم
عندما يعملون معا ،وينسقون أدوارهم ومستوياتهم.
خصائص الكفاءة الذاتية
الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية
أشار عبود ( )2016أن الطلبة الذين يحظون بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية ،يتمتعون بخصالت مميدزة
يتفردون بها عن طيرهم ،فهم يتميزون بمستول مرتفع من الثقدة بدالنفسويملكدون طاقدة عاليدة وهدم يملكدون
مهارات اجتماعية فائقة وقدرة على التواصل مع اثخرين ،باإلضافة إلدى أنهدم ينسدبون الفشدل بالمهدام إلدى
الجهد طير الكافي ،يخططون جيدا للمستقبل ،ويتحملون المسؤولية.
الخصائص العامة لمنخفضي الكفاءة الذاتية
أشددارت بوخط ددة وجعفددور ( )2018أن هن ددا سددمات يتمي ددز بهددا ذوي الكف دداءة الذاتيددة المنخفض ددة ال ددذين ال
يثقددون فددي قدددراتهم ،وتتمثددل فددي أنهددم يخجلددون كثيد ار مددن المهددام الصددعبة ،وينشددغلون بنقائصددهم ،ويهولددون
المهام المطلوبة ،وقد يقعون بسهولة شديدة كضحايا لإلجهاد واالكتئاب ،وليس من السهل أن ينهضوا من
النكسات ،ولديهم طموحات منخفضة ،عدا عن أنهم يركزون على النتائج الفاشلة.
آثار الكفاءة الذاتية
أشار البديري ( )2017أن الكفاءة الذاتية يظهر تأثيرها جليا خالل أربع عمليات أساسية وهي:
 -1العمليدة المعرفيددة :إن معتقدددات الكفدداءة الذاتيدة تددؤثر علدى العمليددة المعرفيددة مددن خددالل مفهددوم القدددرة
ومن خالل اعتقاد األفراد بقدرتهم على السيطرة على البيئة ،ومفهوم القدرة يتمثدل فدي دور معتقددات
كفدداءة الددذات فددي التددأثير علددى كي يددة تأويددل األف دراد لقدددراتهم ،فبعضددهم يددرل أن القدددرة يمكددن العمددل
على تطويرها واإلفادة من أداء المهام الصعبة ،بينما يرل بعضهم القدرة على أساس أنها موروثة.
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 -2العملية الدافعية :تلعب المعتقدات الذاتية مدن وجهدة نظدر "بانددورا" دو ار أساسديا فدي تشدكيل الدافعيدة
الذاتية للفرد وقدرته على التوجيه الذاتي.
 -3العمليددة الوجدانيددة :إن اعتقددادات الكفدداءة الذاتيددة تددؤثر فددي الض دغوط واإلحباطددات التددي يتعددرض لهددا
األف دراد م ددن مواق د

التهدي ددد ،كم ددا ت ددؤثر عل ددى مس ددتول الدافعي ددة نح ددو إنج دداز المه ددام ،إذ يعتق دددون أن

المهام تفوق قدراتهم ،وبالتالي يدؤدي هدذا إلدى زيدادة مسدتول القلدق العتقدادهم بدأن لديس لدديهم القددرة
على إنجاز تلك المهمة.
 -4عملية اختيار السدلو  :بدين علدي ( )2018أن شدعور الطلبدة بالكفداءة الذاتّيدة يدؤثر فدي سدلوكياتهم،
مدن حيد

اختيددارهم ل نشدطة واألهدداف وإصدرارهم علدى إنجداز المه ّمدات التدي يكّلفدون بهددا ،لده عدددة

الذاتية في السلو هي:
آثار للكفاءة
ّ
✓ اختيار النشاطات:
أوضددح العلدوان ورندددة ( )2011بددأن الطلبددة ذوي الكفدداءة الذاتّيدة يتجهددون أكثددر لتنفيددذ الواجبددات
التي يظنون يقينا أنهم سوف ينجحون بها ،ويبتعدون نوعدا مدا عدن الواجبدات التدي يعرفدون أنهدم
سدوف لدن يقومدوا بهدا علدى أتددم وجده ،أو يظندون باحتمددال فشدلهم بهدا ،وذكد ار بدأن الكفداءة الذاتيددة
حسدب مدا يدرل ( )Pagares, 2005يتضدح أثرهدا جليدا مدن خدالل تحديدد مسدتول الجهدد الدذي
سيبذله الفرد في عمدل مدا أو مهمدة مدا ،ومسدتول المثدابرة فدي التصددي للعقبدات والضدغوط التدي
تواجه دده ،ث ددم درج ددة ومق دددار الص ددالبة أم ددام المواقد د

الص ددعبة ،فكلم ددا زاد مس ددتول معرف ددة الف ددرد

واقتناعه بكفاءته الذاتية زاد الجهد والمثابرة والصالبة.
✓ التعلم واإلنجاز:
يسددعى الطلبددة ذوي المسددتول المرتفددع مددن الكفدداءة الذاتّي دة إلددى الددتعّلم واإلنجدداز أكثددر مددن الطلبددة
الذاتية بالرطم من امتالكهم لنفس الدرجة مدن القددرة طالبدا،
ذوي المستول المنخفض من الكفاءة
ّ
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أن الطلبة الذين يؤمنون أن بإمكانهم إنجاز مهمة ما بنجاح هم أكثر احتماال إلنجازهدا إذا
طير ّ
مدا قورندوا بالطلبدة الددذين ال يؤمندون أن بإمكدانهم إنجازهدا ،ويختددارون أهددافا تتطلدب مسدتول أقدل
من الكفاءة الذاتية والقدرات حتى يتمكنوا من القيام بها.
ثانيا :الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية
دراسة (عقيل والضبع)2020 ،
هددفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف علدى مسدتول اإلحسداس بالملددل األكداديمي لددل طلبددة برندامج بكددالوريوس
التربي ددة الخاص ددة بجامع ددة المل ددك خال ددد ،وطبيع ددة إدراكه ددم ل ددبعض أبع دداد بيئ ددة ال ددتعلم ،والكش د
العالقددة االرتباطيددة بددين الملددل األكدداديمي وإد ار بيئددة الددتعلم ،والكش د

ع ددن طبيع ددة

عددن الفددروق فددي الملددل األكدداديمي،

وإد ار بيئة التعلم تبعا للمستول الدراسي ،ومعدل اإلنجاز األكاديمي ،فضدال عدن التنبدؤ بالملدل األكداديمي
م ددن خ ددالل إد ار بع ددض أبع دداد بيئ ددة ال ددتعلم ،وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ( )150طالب ددا ،متوس ددي أعم ددارهم
الزمنية ( )20.33سنة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من طلبة المستويات (الثاني -الثال  -الرابع)
ببرنددامج بكددالوريوس التربيددة الخاصددة بكليددة التربيددة بجامعددة الملددك خالددد ،وتددم تطددوير مقياسددين ألط دراض
الدراسة ،وهما :مقياس الملل األكاديمي ،ومقياس إد ار بيئة التعلم .وأشارت النتائج إلى أن إحساس أفدراد
العينة بالملل األكاديمي يقع في حدود المتوسي ،بينمدا جداء إدراكهدم إيجابيدا ألبعداد بيئدة الدتعلم ،وأنده توجدد
عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصدائيا بدين الملدل األكداديمي وإد ار أبعداد بيئدة الدتعلم ،كمدا أظهدرت النتدائج
ع دددم وج ددود أث ددر للمس ددتول الد ارس ددي ف ددي اإلحس دداس بالمل ددل األك دداديمي ،وأن منخفض ددي اإلنج دداز األك دداديمي
يش ددعرون بالمل ددل األكد داديمي مقارن ددة بمتوس ددطي ومرتفع ددي اإلنج دداز األك دداديمي ،وأن طلب ددة المس ددتول ال ارب ددع
ي دددركون بع ددض أبع دداد بيئ ددة ال ددتعلم بش ددكل إيج ددابي مقارن ددة بطلب ددة المس ددتويين الثال د
األكاديمي يتأثر باإلد ار اإليجابي لبيئة التعلم.
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والث دداني ،وأن اإلنج دداز

دراسة (الحميدي واليوسف)2019 ،
هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الضجر األكاديمي وعدادات العقدل ،ودور عدادات
العق ددل ف ددي التنب ددؤ بالض ددجر األك دداديمي ف ددي ض ددوء متغي درات الن ددوع والتخص ددص ل دددل طلب ددة الجامع ددة بدول ددة
الكويددت ،واسددتخدمت الد ارسددة المددنهج الوصددفي االرتبدداطي ،وتكونددت العينددة مددن ( )253طالبددا مددن طلبددة
جامعة الكويت ،طبقت الدراسة كل من مقياس عادات العقل ومقياس الضدجر األكداديمي ،بعدد التأكدد مدن
صدق وثبات المقياسيين ،وقد أسفرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين الدرجة
الكليددة للضددجر األكدداديمي وعددادات العقددل ،واتضددح أن عددادتي اإلقدددام بمجازفددات مسددؤولة ،والتسدداؤل وحددل
المشددكالت يسددهمان بصددورة دالددة إحصددائيا فددي التنبددؤ بالضددجر األكدداديمي ،كمددا اتضددح عدددم وجددود فددروق
ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في عادات العقل وطالبية أبعادها ،ما عدا عادة االسدتعداد الددائم
للددتعلم ،حي د

اتضددح مددن خددالل التحليددل اإلحصددائي عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الددذكور

واإلناث في الدرجة الكلية للضجر األكاديمي وجميع أبعاده ،وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية
بين طلبة الجامعة من التخصصات العلمية والتخصصات األدبية.
دراسة (الدويلة)2019 ،
هدفت هذه الدراسة إلى بحد

العالقدة بدين أبعداد الملدل األكداديمي والسدلو العددواني ،وتعدرف مددل إسدهام

أبعاد الملل األكاديمي في التنبؤ بالسلو العدواني ،والفروق فيهما تبعا للجنس ،وقدد تكوندت عيندة الد ارسدة
من ( )185طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت ،طبق علديهم مقيداس الملدل األكداديمي،
ومقي دداس الس ددلو الع دددواني ،وق ددد كش ددفت النت ددائج ع ددن وج ددود عالق ددة ارتباطي ددة موجب ددة عل ددى مقي دداس المل ددل
األكاديمي بجميع أبعاده ،وكذلك على مقياس السلو العدواني بجميع أبعاده ،وقد تبين أن البعد االنفعالي
متغير يسهم بصورة دالة في التنبؤ بالسلو العدواني ،وذلك بحجم تأثير بلد ( ،)%17.7كما تبدين وجدود
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فددروق تبعددا لمتغيددر الجددنس فددي كددل مددن الدرجددة الكليددة ،والبعددد االنفعددالي للملددل األكدداديمي ،وفددي السددلو
العدواني ،وكانت الفروق عند الذكور أكثر من االناث.
دراسة (علي)2018 ،
ه دددفت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى الكش د

ع ددن الكف دداءة الذاتي ددة وعالقته ددا بالتوجه ددات الهدفي ددة ل دددل طلب ددة المرحل ددة

الثانوي ددة ف ددي فلس ددطين ،وق ددد اس ددتخدم الباحد د

مقي دداس التوجه ددات الهدفي ددة ،ومقي دداس الكف دداءة الذاتي ددة ،بع ددد

تحكيمها من قبل أساتذة من ذوي االختصداص بالمجدال ،وأيضدا بعدد التأكدد مدن صددق وثبدات المقياسدين،
طبددق الباح د

أدوات الد ارسددة علددى عينددة تكونددت مددن ( )405طالبددا م دن طلبددة الصددفوف العاشددر والحددادي

عشر والثاني عشر في مدينة الناصرة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد أسفرت نتائج الدراسة
أن مستول الكفاءة الذاتية جاء بدرجة متوسطة ،كما جاء مستول التوجهدات الهدفيدة بدرجدة متوسدطة ،كمدا
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مستول الكفاءة الذاتية ككل وجميع مجاالتها ،ومستول التوجهدات
الهدفيددة ككددل وجميددع مجاالتهددا ،تعددزل الخددتالف متغي درات الجددنس ،الفددرع األكدداديمي،المسددتول التعليمددي،
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستول الكفاءة الذاتية والتوجهات الهدفية ،حيد
أنه كلما ارتفعت درجة الكفاءة الذاتية لدل الطلبة زادت درجة التوجهات الهدفيدة ،وبنداء علدى النتدائج عمدد
الباحد

إلددى تقددديم توصدديات فددي نهايددة الد ارسددة ،كانددت أهمهددا ضددرورة رفددع مسددتويات الكفدداءة الذاتيددة لدددل

طلبددة الثانويددة العامددة باسددتخدام البدرامج والتدددريبات المختلفددة ،وإعددادة النظددر فددي المددواد الد ارسددية التدي تقدددم
للطلبة ،ومراعاة مناسبتها لميولهم واهتمامهم في المستقبل.
دراسة (بوخطة وجعفور)2018 ،
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستول الملل األكاديمي لدل تالميدذ المرحلدة الثانويدة والكشد

عدن الفدروق

تبعا لمتغير التخصص الدراسي(العلمي/األدبي) ،ولتحقيق أهددف الد ارسدة تدم االعتمداد علدى مقيداس الملدل
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األكداديمي والمكدون مدن ( )31فقدرة موزعدة علدى ثالثددة مجداالت ،وبعدد التأكددد مدن خصائصده السدديكومترية
طبق علدى عيندة قوامهدا ( )100تلميدذ بمديندة ورقلدة ،اختيدروا بالطريقدة العشدوائية ،وأظهدرت نتدائج الد ارسدة
أن مستول الملل األكاديمي لدل عينة الدراسة مرتفع ،وأنه توجد فروق دالة إحصائيا في الملل األكداديمي
تبعا لمتغير التخصص الدراسي ،وبسبب هدذه النتيجدة قددمت الباحثتدان مجموعدة مدن التوصديات للحدد مدن
هددذه الظدداهرة الخطيدرة ،كددان أهمهددا ضددرورة إعددادة النظددر فددي المندداهج الد ارسددية وتجديددد محتواهددا ،وضددرورة
تطوير أساليب التدريس و دمج التكنولوجيا بدالتعليم ،واسدتخدام النشداطات طيدر المنهجيدة فدي إثدراء التعلديم
وطيرها.
دراسة أيوب والبديوي ()2017
هدددفت الد ارسددة إلددى الكش د

عددن العالقددة بددين التلكددؤ األكدداديمي والدافعيددة الذاتيددة مددن ناحيددة وبددين التلكددؤ

األكاديمي والتدفق النفسي من ناحية أخدرل ،وبلدد عددد المشداركات فدي الد ارسدة ( )2018طالبدة مدن كليدة
الدراسات اإلنسانية في جامعة األزهر واستخدمت الباحثتان مقيداس التلكدؤ األكداديمي (إعدداد /داليدا خيدرل
عب دددالوهاب ،)2015 ،ومقي دداس الدافعي ددة الذاتي ددة ،ومقي دداس الت دددفق النفس ددي (إع ددداد الباحثت ددان) ،وتوص ددلت
الد ارسددة إلددى وجددود عالق دة سددالبة دالددة إحصددائيا بددين التلكددؤ األكدداديمي بأبعدداده والدرجددة الكليددة والدافعيددة
الذاتية لدل عينة الدراسة ،ووجود عالقة بين التلكؤ األكاديمي والتدفق النفسي ،ما عدا بعد فقدان الشدعور
بالوقددت فددي ارتباطدده بددالتلكؤ بأبعدداده الفرعيددة فغيددر دال إحصددائيا لدددل أفدراد العينددة ،ووجددود عالقددة إيجابيددة
بين الدافعية الذاتية بأبعادها والدرجة الكلية والتدفق النفسي ،أيضا وجدت فروق بين مرتفعدي ومنخفضدي
الدافعي ددة الذاتيد ددة فد ددي التلكد ددؤ األك دداديمي لصد ددالح منخفضد ددي الدافعيد ددة الذاتي ددة ،وجد ددود فد ددروق بد ددين مرتفعد ددي
ومنخفضي التدفق النفسي في التلكؤ األكاديمي لصالح منخفضدي التددفق النفسدي ،لدذلك فإنده يمكدن التنبدؤ
بد ددالتلكؤ األكد دداديمي مد ددن خد ددالل الدافعيد ددة الذاتيد ددة ،والتد دددفق النفسد ددي ،وأوصد ددى الباحد د
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بضد ددرورة اسد ددتخدام

التدددريبات المناسددبة مددن أجددل رفددع كفدداءة الطلبددة مددن أجددل رفددع مسددتول الكفدداءة الذاتيددة لددديهم للتخ يددف مددن
ظاهرة التلكؤ األكاديمي.
دراسة (دبي)2017 ،
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى الكش د

عددن العالقددة بددين الكفدداءة الذاتيددة والتكيددف المدرسددي لدددل تالميددذ السددنة

الثاني ددة ث ددانوي ،وق ددد تكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ( )39طال ددب وطالب ددة ،اس ددتخدم الباحد د

الم ددنهج الوص ددفي

االرتباطي ،أما أدوات الدراسة فشملت مقياس الكفاءة الذاتية ،ومقياس التكيف المدرسدي ،وبعدد التأكدد مدن
صددق وثبددات أدوات الد ارسدة ،تددم توزيعهددا علدى العينددة التددي اختيدرت بطريقددة عشدوائية ،ولقدد أسددفرت نتددائج
الدراسة أنه توجد عالقة ارتباطية موجبدة ودالدة إحصدائيا بدين الكفداءة الذاتيدة والتكيدف النفسدي لددل تالميدذ
السد ددنة الثانيد ددة ثد ددانوي ،كمد ددا توجد ددد عالقد ددة ارتباطيد دة موجبد ددة دالد ددة إحصد ددائيا بد ددين الكفد دداءة الذاتيد ددة والتكيد ددف
االجتمدداعي لدددل تالميددذ السددنة الثانيددة ثددانوي ،وأيضددا توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الجنسددين فددي
الكفدداءة الذاتيددة لدددل تالميددذ السددنة الثانيددة ثددانوي ،كمددا توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الجنسددين فددي
التكيف المدرسي لددل تالميدذ السدنة الثانيدة ثدانوي ،وبشدكل عدام فإنده كلمدا زاد مسدتول الكفداءة الذاتيدة عندد
الطلبة ،زادت درجة التكيف المدرسي لديهم ،وبناء عليه أوصى الباح

بتعزيز الكفاءة الذاتية عند الطلبدة

لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.
دراسة (العرسان)2017،
هدددفت هددذه الد ارسددة الكش د
الغرض أعد الباح

عددن العالقددة بددين الكفدداءة األكاديميددة ومهددارة حددل المشددكالت ،ولتحقيددق ه ددذا

مقياس الكفاءة الذاتية من إعدداد هدامبور وآخدرون ،وبعدد تعريبده وتعديلده لديالئم البيئدة

السعودية استقر المقياس على ( )32فقرة ،ومقياس مهارة حل المشكالت الدذي أعدده الباحد

بعدد مراجعدة

األدب النظري المتعلق بالموضوع والمكون من( )23فقرة ،وبعد التحقق مدن صددق وثبدات أداتدي الد ارسدة،
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طبق الباح

االستبيان على عينة المجتمع والتي تكوندت مدن( )450طالبدا وطالبدة ،بواقدع ( )200طالدب

و( )250طالبة من جامعة حائل بالسعودية ،وبعد عملية اختبار الفروض باستخدام المتوسطات الحسابية
ومع ددامالت االرتب دداط توص ددل الباح د

لع دددة نت ددائج كان ددت أهمه ددا أن طلب ددة جامع ددة حائ ددل يتمتع ددون بمس ددتول

متوسي مدن الكفداءة الذاتيدة ومهدارة حدل المشدكالت ،وكدذلك وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي الكفداءة الذاتيدة
بدين الددذكور واإلنداث لصددالح اإلنداث ،ووجددود فددروق دالدة إحصددائيا تبعدا لمتغيددر المسدتول الد ارسددي ،وكانددت
عنددد الطلبددة ذو التحصدديل المرتفددع أعلددى مندده لدددل الطلبددة ذو التحصدديل المددنخفض ،وأندده ال توجددد فددروق
تع ددزل لمتغي ددر التخص ددص األك دداديمي ،وبن دداء عل ددى النت ددائج الت ددي خ ددرج به ددا الباحد د  ،فق ددد ق دددم العدي ددد م ددن
التوصدديات منهددا تقددديم ب درامج إرشددادية للطلبددة تهدددف لرفددع مسددتول الكفدداءة الذاتيددة األكاديميددة لددديهم ورفددع
مستول مهارة حل المشكالت ،وتوصدية أخدرل تعندى بتدوفير مقدرر د ارسدي يهددف لتعلديم الطلبدة مهدارة حدل
المشكالت.
دراسة (بحيص)2016 ،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستول الملل األكاديمي لددل طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة الخليدل ،كمدا
ه دددفت إل دى فح ددص دالل ددة الف دروق ف ددي مس ددتول المل ددل األك دداديمي تبع ددا لمتغي درات الج ددنس،ومك ددان الس ددكن،
ومستول الدراسة ،والمعدل التراكمدي ،والتخصدص ،اسدتخدم الباحد

اسدتبانة مكوندة مدن ( )25فقدرة موزعدة

علددى ثالثددة مجدداالت ،طبقددت علددى عينددة مكونددة مددن ( )212طالبددا ،اختيددروا بطريقددة العينددة الطبقيددة ،وقددد
دلت نتائج الدراسة إلى أن مستول الملل األكاديمي لدل طلبدة كليدة التربيدة فدي جامعدة الخليدل كدان بشدكل
عددام متوسددطا ،وجدداء مجددال التقددويم بالمرتبددة األولددى وبمسددتول مرتفددع ،ثددم مجددال أسدداليب التدددريس بالمرتبددة
الثانية وبمستول متوسي ،وأخي ار مجال المحتول التعليمي بالمرتبدة الثالثدة وبمسدتول متوسدي ،كمدا توصدلت
النتائج أيضا إلى وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين مسدتويات الملدل األكداديمي تعدزل لمتغيدر الجدنس
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وكانددت عنددد الددذكور أعلددى مددن اإلندداث ،ووفقددا لمتغيددر مسددتول السددنة الد ارسددية حيد

كددان لدددل طلبددة السددنة

األولى أكثر من السنوات األخدرل ،بينمدا لدم تكدن الفدروق دالدة وفقدا لمتغيدر مكدان السدكن ،كمدا تبدين وجدود
عالقة سالبة ودالة إحصائيا بين متوسدي مسدتول الملدل األكداديمي لددل طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة الخليدل
والمع دددل التراكم ددي ،وتق دددمت الد ارس ددة بمجموع ددة م ددن التوص دديات أبرزه ددا إع ددادة النظ ددر ف ددي أس دداليب التق ددويم
واالمتحانددات ،والتنويددع فددي أسدداليب التدددريس للتقليددل م ددن درجددة الملددل األكدداديمي التددي تواجدده طلبددة كلي ددة
التربية.
دراسة (العلي ومحمد)2016 ،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علدى العالقدة بدين المتغيدرين وهدم الكفداءة الذاتيدة والتحصديل الد ارسدي لددل
عينددة مددن الطلبددة بدولددة الكويددت ،وهددل مددن الممكددن التنبددؤ بمسددتول الكفدداءة الذاتيددة لدددل الطلبددة مددن خددالل
تحصديلهم الد ارسددي ،ولتحقيددق هددذا الغدرض أعدددت الباحثتددان أداة د ارسددة تكوندت مددن مقيدداس الكفدداءة الذاتيددة
الددذي تكددون مددن ( )50فق درة ،وكددذلك مقيدداس القدديم لطلبددة المرحلددة الثانويددة واختبددارات التحصدديل المدرسددي
المتبعة في مدارس الكويدت ،وبعدد التأكدد مدن صددق وثبدات المقداييس ،تدم تطبيقهدا علدى عيندة تكوندت مدن
( )116طالب ددا وطالب ددة ،بواق ددع ( )75طالبد دا و( )59طالب ددة ،وبع ددد اختب ددار الف ددروض باإلحص دداء الوص ددفي
واختبددار (ت) للعينددات المسددتقلة ومعامددل ارتبدداط بيرسددون ،توصددلت الباحثتددان إلددى وجددود عالقددة ارتباطيددة
موجبة ودالة إحصدائيا بدين الكفداءة الذاتيدة والتحصديل الد ارسدي ،ووجدود عالقدة موجبدة ودالدة إحصدائيا بدين
الكفدداءة الذاتيددة والقدديم األخالقيددة واالجتماعيددة بمعددامالت ارتبدداط ( ،),25علددى عكددس القدديم الجماليددة التددي
توصددلت إلددى وجددود عالقددة سددالبة بينهددا وبددين الكفدداءة بمعامددل ارتبدداط ( ),33-ممددا يعنددي أندده كلمددا زادت
الكفاءة الذاتية لدل الطالب قل اهتمامه بالمظاهر والشكليات ،ثم قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات
وك ددان أهمه ددا ض ددرورة تنمي ددة الكف دداءة الذاتي ددة ل دددل طلب ددة المرحل ددة الثانوي ددة م ددن خ ددالل الت دددريبات المس ددتمرة
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والمكاف د ت والتعزي ددز األس ددري ،ليتس ددنى له دؤالء الطلب ددة الق دددرة عل ددى متابع ددة دروس ددهم ومواجه ددة الض ددغوطات
المختلفة ،كما أوصتا بمزيد من البحوث العلمية في هذا المجال.
دراسة (الخوالدة)2013 ،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسدتول الملدل األكداديمي لددل طلبدة كليدة العلدوم التربويدة فدي جامعدة
آل البيددت ،وبح د

داللددة الفددروق فددي مسددتول الملددل األكدداديمي تبعددا لمتغي د ارت الجددنس ،ومسددتول الد ارسددة،

ولتحقيددق هدددف الد ارسددة أعددد الباح د

اسددتبانة مكونددة مددن ( )31فق درة موزعددة علددى ثالثددة مجدداالت ،طبقددت

علددى عينددة مكونددة مددن ( )258طالبددا ،اختيددروا بالطريقددة العش دوائية ،وبعددد التحقددق مددن صدددق وثبددات أداة
الد ارسدة وتطبيقهدا علدى العيندة المقترحدة ،أسدفرت النتدائج إلدى أن مسدتول الملدل األكداديمي لددل طلبدة كليدة
العلوم التربوية فدي جامعدة آل البيدت كدان متوسدطا ،أمدا المجداالت فقدد جداء مجدال التقدويم بالمرتبدة األولدى
وبمسددتول مرتفددع ،ثددم المنهدداج بالمرتبددة الثانيددة وبمسددتول متوسددي ،وأخي د ار طددرق التدددريس بالمرتبددة الثالثددة
وبمسددتول متوسددي ،وبينددت النتددائج أيضددا وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددزل لمتغيددر الجددنس لصددالح
اإلناث ،ووجدت فروق تعزل لمتغير مستول الد ارسدة وكدان لددل طلبدة السدنة الثانيدة والثالثدة والرابعدة أعلدى
عن ددد مق ددارنتهم بطلب ددة الس ددنة األول ددى ،وق دددمت الد ارس ددة مجموع ددة م ددن التوص دديات أبرزه ددا إع ددادة النظ ددر ف ددي
محتول المناهج الدراسية الجامعية ،وآلية تقدويم الطلبدة ،والعمدل علدى تنويدع أسداليب التددريس لتقليدل درجدة
الملل األكاديمي التي تواجه طلبة الكلية.
ثانيا :الدراسات األجنبية

دراسة ()Jradat and Ababneh, 2021
فحصت هذه الدراسة فعالية العالج المختصر الذي يركز على الحل ،في الحد من الملل وتحسين الدافع
الداخلي ،استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ()30
طالبة من الص

الحادي عشر من إحدل المدارس األردنية ،حي
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تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين،

األولى ضابطة بواقع ( )15طالبة ،والثانية مجموعة تجريبية بواقع ( )15طالبة ،أعد الباحثان أدوات
الدراسة وتكونت من مقياس قابلية الملل ومقياس آخر لقياس الدافع الذاتي ،وبعد التحقق من صدق
وثبات أدوات الدراسة طبق الباحثان تجربتهما على المجموعة التجريبية والتي حصلت على ( )6جلسات
بواقع ( )80دقيقة للجلسة الواحدة وبواقع جلستين أسبوعيا وعلى مدار( )3أسابيع ،وبعد إجراء االختبار
البعدي أسفرت النتائج أن أفراد المجموعة التجريبية عانوا من قبل من الملل وقلة الحوافز ،إال أنهم أبلغوا
بعد التجربة أنه كان لديهم الكثير من األنشطة مثل القراءة واألعمال التطوعية والمشاركة في الص ،
وبالتالي أثر على أدائهم األكاديمي ،وأصبحوا قادرين أكثر على االستفادة من أوقات فراطهم ،حي

أنهم

حصلوا على درجات أعلى على مقياس الدافع الداخلي ،ومن خالل النتائج أوصى الباحثان بأن يعمل
المرشدين في المدراس على رفع مستول كفاءة الطلبة وأن يتعاملوا مع المشكالت التي تواجههم باستخدام
كفاءاتهم الذاتية ،وأوصى بمزيد من األبحاث التي تدعم هذا المجال.
دراسة وانغ وزمالؤه ()Wang et al., 2020
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف استقرار التأثير المخف

لحماس المعلم الذي يتوقعده الطلبدة علدى الملدل

الم درتبي بالفصددول الد ارسددية ،والدددور المعتدددل للت دأثر بالملددل ،وصددعوبة المهمددة المتصددورة فددي هددذا التددأثير،
شار في الدراسة مجموعه تكونت من ( )948طالبا كعينة من خمدس جامعدات فدي الصدين ،تدم اسدتخدام
مقي دداس المل ددل المد درتبي بالفص ددل الد ارس ددي ،وحم دداس المعل ددم الملح ددو  ،ووض ددوح المل ددل ،وص ددعوبة المهم ددة
المتصورة لقياس المتغيرات المحددة ،وأظهرت النتائج أن الشعور بالملل وصعوبة المهام المتصورة خففدت
بشددكل كبيددر مددن العالقددة بددين حمدداس المعلددم والملددل المدرتبي بالفصددل ،عددالوة علددى ذلددك ،عنددد التفكيددر فددي
صعوبة المهمة المتصورة ،أصبح الشعور بالملل صامتا في المسار المعتددل بدين حمداس المعلدم الملحدو
والملل المرتبي بالص  ،ومع ذلك ،فإن التأثير المخف
المرتبي بالص

لحماس المعلدم المتصدور لددل الطلبدة علدى الملدل

مستقر لدل الطلبة بمستويات مختلفة من الشعور بالملل وصعوبة المهام المتصورة.
ا
كان
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دراسة فينكيلزتين ()Finkielsztein, 2019
هدفت هذه الدراسة إلى سد الفجوة في األدبيات من خالل تقديم حالة من بلدد شرق/وسدي أوروبدا (بولنددا)،
بن دداء عل ددى األس ددلوب الن ددوعي لجم ددع البيان ددات ومعالجته ددا ،وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ( )365طالب ددا وق ددد
اختي د ددرت بطريق د ددة عشد د دوائية م د ددن مختلد د د

التخصص د ددات ف د ددي الجامع د ددة (العل د ددوم اإلنس د ددانية واالجتماعي د ددة

والطبيعيددة) ،اسددتخدمت الد ارسددة منهجدا مختلطدا مددن األسدداليب الكميددة والنوعيددة ،وكانددت محصددورة إلددى حددد
كبير في مجال علم النفس وتم إجراؤها في عدد محدود من البلدان ،حي

قدمت الد ارسدة وصدفا اجتماعيدا

مفص ددال لس ددلو طلب ددة الجامع ددة عن ددد تعرض ددهم للمل ددل ف ددي الفص ددل ،وذل ددك بتطبي ددق تص ددنيف اس ددتراتيجيات
التكيددف مددع المل ددل المقترحددة ف دي األدبي ددات ذات الصددلة ،ق دددمت الد ارسددة أيض دا مفه ددوم الشددكل االجتم دداعي
للفصددل الد ارسددي وعالقتدده بتوظيددف مختلد

اسددتراتيجيات التكيددف مددع الملددل ،كمددا تعيددد قدراءة مفهددوم الملددل

المرتبي بالفصل وفكرة اإلرهاق التعليمي الذي يعاني منه بعض الطلبة في نهاية دراستهم.
دراسة خان وزمالؤه )(Khan et al., 2019
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العالقة بين الددافع األكداديمي ،وبيئدة الدتعلم مدن جهدة والملدل األكداديمي
بددين طلبددة الجامعددة ،باإلضددافة إلددى فحددص الدددور الوسدديي لمندداخ الددتعلم فددي العالقددة بددين الدافعيددة والملددل
األك دداديمي ب ددين الطلب ددة ال ددذين يدرس ددون ف ددي مجموع ددة م ددن الجامع ددات الباكس ددتانية ،وق ددد ت ددم تطبي ددق أدوات
الد ارسددة علددى عينددة قوامهددا ( )399طالبددا وطالبددة مددن طلبددة البكددالوريوس فددي الجامعددات الباكسددتانية ،وتددم
تطبيد ددق مقيد دداس الملد ددل الم د درتبي بالبيئد ددة الص د د ية ،ومقيد دداس مند دداخ الص د د

التعليمد ددي ،ومقيد دداس الدافعيد ددة

األكاديمية ،وقد حظيت هذه المقاييس بدالالت صدق وثبات مرتفعة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود
عالق ددة عكس ددية ب ددين المل ددل األك دداديمي الم درتبي بمن دداخ ال ددتعلم والدافعي ددة األكاديمي ددة ،وأس ددفرت ك ددذلك نت ددائج
الدراسة عن وجود عالقدة طرديدة بدين منداخ الدتعلم والدافعيدة األكاديميدة ،كمدا أن البيئدة الصد ية تلعدب دو ار
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وسيطا بين الدافعية األكاديمية والملل األكاديمي ،بمعنى أنه إذا كانت البيئة الص ية داعمة فإن من شدان
ذلك أن يؤدي إلى انخفاض في درجات الملل األكاديمي.
دراسة شارب وزمالؤه ()Sharp et al., 2019
هدفت هذه الدراسة للكش
اسدتخدم الباحد

عن مستول الملل األكاديمي في عددد مدن جامعدات إنجلتدرا ،وللوصدول للنتدائج

( )10مقددابالت بحثيدة مدع الطلبددة ،حيد

التبددادل الحددر والتفدداعلي بددين الباح د

أجريدت فددي جدو مدريح وبطريقددة خاصدة لضددمان

وأف دراد العينددة الددذين حضددروا بطريقددة طوعيددة للمشدداركة فددي البح د ،

باإلضافة إلى استخدام مقياس الملل األكاديمي الذي تم تطدويره باسدتخدام  ،BPS-UKHEفقدد تدم توزيدع
( )380اس ددتبيان عل ددى أفددراد العين ددة وال ددذي بل ددد ع ددددها ( ،)380وتوص ددل الباح د
نص

إل ددى نتيج ددة مفاده ددا أن

أفراد العينة يعانون من جميع أعراض الملل األكاديمي ،وأن اعتقادات الطلبدة أصدبحت سدلبية نحدو

التعلم ،وبالتالي قدم توصيات من خالل تلدك النتدائج إلدى ضدرورة التخ يدف مدن الملدل األكداديمي ،وتحددي
هذه الظاهرة الخطيرة.
دراسة ()Jaradat, 2018
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى معرفددة االخددتالف فددي الكفدداءة الذاتيددة والملددل لدددل طلبددة الجامعددات األردنيددة بددين
الطلبددة الجددامعيين والخ دريجين ،ولتحقيددق هددذا الهدددف أعددد الباح د

مقيدداس الكفدداءة الذاتيددة ومقيدداس الملددل،

وبعدد تعريدب أدوات الد ارسدة والتحقدق مددن درجدات الصددق والثبدات ،تددم تطبيقهدا علدى عيندة قوامهددا ()180
طالبددا ،تددم اختيددارهم مددن طلبددة جامعددة أردنيددة حكوميددة بواقددع ( )120طالبددا فددي المرحلددة الجامعيددة األولددى
(البكددالوريوس) و( )60طالبددا فددي المرحلددة الجامعيددة الثانيددة (الماجسددتير) ،وقددد خلصدت النتدائج إلددى وجددود
عالقة سلبية بين الكفاءة الذاتية والملل ،وأظهرت النتائج أيضا أنه ال يوجد فرق كبيدر فدي مسدتول الكفداءة
الذاتيددة بددين طلبددة البكددالوريوس والماجسددتير ،بينمددا وجدددت فددروق ذات داللددة احصددائية فددي مسددتول الملددل
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الن دداتج ع ددن قل ددة التحفي ددز ال ددداخلي وال ددذي ك ددان أعل ددى بش ددكل ملح ددو ب ددين الط ددالب الج ددامعيين م ددن ط ددالب
الدراسات العليا ،وبنداء علدى النتدائج أوصدى الباحد

بضدرورة أن يسدعى المستشدارين لمعرفدة أسدباب الملدل

التي يعاني منه الطبة ،وبالتالي يمكن تقديم خدمات استشارية أفضل بناء على معرفة األسباب.
درسة ليو ولو ()Liu and Lu, 2017
ا
هدددفت هددذه الد ارس دة إلددى معرفددة العالقددة بددين الكفدداءة الذاتيددة األكاديميددة والملددل األكدداديمي ،وكددان الهدددف
اثخر هدو الكشد

عدن تدأثير شدكل الجدين أحدادي أمدين أوكسديديز الندوع أ ( )MAOAعلدى هدذه العالقدة،

وتكونت عينة الد ارسدة مدن ( )514طالبدا مدن طلبدة المددارس الثانويدة الصدينية ،اسدتخدم الباحثدان مقياسدي
الكف دداءة الذاتي ددة األكاديمي ددة والمل ددل األك دداديمي للطلب ددة م ددن الص ددفوف  10إل ددى  ،12وبع ددد ذل ددك ت ددم جم ددع
الحمض النووي الخاص بالطلبة أفراد العينة ،تم تحليل البيانات باستخدام نموذج الخليي الخطي ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة الذاتية األكاديمية لدل الطلبة تنبدأت بشدكل سدلبي بالملدل األكداديمي ،وكاندت
العالقددة بددين الكفدداءة الذاتيددة األكاديميددة والملددل األكدداديمي أكثددر موثوقيددة بالنسددبة للطلبددة الددذين لددديهم (-3
تك درار األلي ددل) مقارن ددة بالطلب ددة ال ددذين ل ددديهم (-4تك درار األلي ددل) ،وبين ددت النت ددائج أيض ددا أن تع دددد األش ددكال
الوظي ية لجين  MAOAخف

العالقة بين الكفاءة الذاتية األكاديمية والملل األكاديمي.

دراسة سانشيز وايسكويفيل ()Sánchez and Esquivel, 2016
هددفت هدذه الد ارسدة إلدى تحليدل دور جدودة التددريس ،وقيمدة المهمدة ،والملدل والكفداءة الذاتيدة ،علدى االنتبداه
في الص

لدل طلبة الجامعات في األرجنتين ،وتكونت عينة الدراسة مدن ( )454طالبدا وطالبدة يدرسدون

ف ددي ع دددة جامع ددات بدول ددة األرجنت ددين ،وق ددد طب ددق الب دداحثون مقي دداس ج ددودة التعل دديم ،ومقي دداس المل ددل داخ ددل
الصفوف ،ومقياس الكفاءة األكاديمية الذاتية ،ومقيداس االنتبداه داخدل الصدفوف ،وأسدفرت الد ارسدة عدن أن
جددودة التدددريس تتنبددأ بجددودة المهددام الت دي ينفددذها الطلبددة ،وأيضددا تتنبددأ بالكفدداءة الذاتيددة واالنتبدداه األكدداديمي
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داخل الغرفة الص ية ،وأن الكفاءة الذاتية األكاديمية ترتبي بشكل عكسي مع الملل األكاديمي في الفصل،
وقدد بددا جليدا أن الملددل األكداديمي يعتبدر أهدم متنبددئ بعددم االنتبداه فدي الصد

الد ارسدي ،وكدذلك فدإن الملددل

األكاديمي يدرتبي عكسديا مدع جدودة التعلديم الصدفي ،ومدع جدودة المهدام التعليميدة التدي تقددم للطلبدة ويطلدب
منهم تنفيذها.
دراسة اوكال ()Ocal, 2016
هدددفت ه ددذه الد ارس ددة إلددى فح ددص دور اإلره دداق األكدداديمي والكف دداءة الذاتي ددة والنجدداح األك دداديمي ف ددي التنب ددؤ
بالتسويف األكاديمي والرضا عن الحياة الجامعية ،وتكونت عينة الدراسة مدن ( )224فدردا وأشدارت نتدائج
الدراسة أنه يمكن التنبؤ بالتسويف األكاديمي من خالل اإلرهاق األكاديمي ،كما يمكن التنبؤ بالرضدا عدن
المنّبئدة
الحياة الجامعية من خالل النجاح األكاديميّ ،
وبينت النتائج أن اإلرهداق والملدل مدن أقدول العوامدل ُ
بالتسويف األكاديمي.
التعقيب على الدراسات السابقة
يظهر للباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة أهميدة مفهدوم الملدل األكداديمي ،حيد

أنده يشدير إلدى

فقددد االسددتثارة واالهتمددام بالمجددال األكدداديمي ،ونقددص الدافعيددة نحددو الددتعلم ،ومفهددوم الكفدداءة الذاتيددة الددذي
يشير إلى االمكانيات والقدرات والمعدارف التدي يمتلكهدا الفدرد ويسدتخدمها فدي مواجهدة الظدروف الضداططة
أو في تنفيذ المهام المختلفة ،وركزت الدراسات على دراسة مفهوم الملل األكاديمي لدل شريحة مهمة وهم
طلبة الجامعات التي تسعى الجامعات إلعدادهم اعدادا جيدا يلبي حاجات المجتمع ومؤسساته المختلفة.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين للباحثة أن الباحثين السابقين اهتموا بدراسة متغير الملل
األكاديمي وعالقته ببعض المتغيرات األخرل كعادات العقل (الحميدي )2019 ،واد ار بيئة التعلم (عقيل
والضبع )2020،والسلو

العدواني (الدويلة )2019،وصعوبة المهمات األكاديمية (واند وزمالؤه،
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 )2020وطيرها ،كما حظي مفهوم الكفاءة الذاتية باهتمام الكثير من الباحثين حي

درسوا مفهوم الكفاءة

الذاتية وعالقته بالعديد من المتغيرات ومنها الملل األكاديمي (جرادات )2020 ،والتوجهات الهدفية
(علي )2018 ،ومستول االنجاز والتحصيل (العلي ومحمد ،)2016 ،وحل المشكالت (العرسان،
 )2017وجاءت هذه الدراسة استكماال لجهود الباحثين السابقين في مجال الملل األكاديمي لدل طلبة
الجامعات ،ولسد الفجوة في الدراسات السابقة التي تربي متغير الملل األكاديمي بشكل مباشر مع الكفاءة
الذاتية ،حي

تعتبر هذه الدراسة هي الدراسة األولى التي تربي بين هذين المتغيرين والبح

فيه على

مستول الجامعات الفلسطينية ،بعد أن جاءت دراسة بحيص ( )2016لتستقصي مستول وجود الملل لدل
طلبة كلية التربية في جامعة الخليل.
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الفصل الثالث
طريقة واجراءات الدراسة
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الفصل الثالث
طريقة وإج ارءات الدراسة
المقدمة
يتضدمن هدذا الفصدل وصدفا كدامال ومفصدال للطريقدة واإلجدراءات التدي اتبعتهدا الباحثدة مدن أجدل تنفيدذ هددذه
اشدتملت علدى وصد

الدراسة ،حي

كدل مدن مدنهج الد ارسدة ،مجتمدع الد ارسدة ،عيندة الد ارسدة ،أداة الد ارسدة

(طريق ددة بنائه ددا ،وص دددقها ،وثباته ددا) ،خطد دوات تطبي ددق الد ارس ددة ،المعالج ددة اإلحص ددائية ،وتص ددحيح مقي دداس
الدراسة.
منهج الدراسة

من أجل إجراء الدراسة الحالية استخدمت الباحثدة المدنهج الوصدفي االرتبداطي ،الدذي يعتبدر أكثدر المنداهج
مالءم ددة لمث ددل ه ددذه الد ارس ددة ،حي د

يق ددوم عل ددى د ارس ددة الظ دداهرة ف ددي الوق ددت الحاض ددر والبح د

ف ددي أس ددبابها

والعوامددل التددي تددتحكم فيهددا ،وكددذلك اسددتخالص النتددائج مددن خددالل تحليددل البيانددات التددي يددتم جمعهددا حددول
الظاهرة ومناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات واألدبيات السابقة التي اهتمت بنفس المجال.
مجتمع الدراسة

تكددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع الطلبددة الددذين يدرسددون فدي الجامعددات النظاميددة فددي محافظددة الخليددل وهددم
(جامع ددة الخلي ددل ،وجامع ددة بوليتكن ددك فلسد ددطين) ،خ ددالل الع ددام الد ارس ددي 2021/2020م ،والب ددالد عد ددددهم

( )16500طالبددا وطالبددة ،وقددد تددم التعددرف علددى حجددم المجتمددع مددن خددالل رصددد أعددداد جميددع الطلبددة فددي
هاتين الجامعتين ،حي

كانت أعدادهم على النحو اثتي:

الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة على طبقات (جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين)
الجامعة

عدد الطلبة

النسبة المئوية

جامعة الخليل

9500

57.6%
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جامعة بوليتكنك فلسطين

7000

42.4%

المجموع

16500

100.0%

عينة الدراسة

قامت الباحثة باختيار عينة عشدوائية طبقيدة مدن جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين واعتمددت علدى مبددأ
التمثيل النسبي في تحديد حجم العينة لكل منهما ،وقامدت الباحثدة بتوزيدع أداة الد ارسدة علدى العيندة المقددرة

فدي كلتدا الجدامعتين ،حيد

تددم توزيدع ( )350نسدخة مدن االسدتبانة فددي جامعدة الخليدل ،أسدترد منهددا()330

نسخة من االسدتبانة ،وتدم توزيدع ( )220نسدخة مدن االسدتبانة فدي جامعدة البوليتكنيدك ،اسدترد منهدا()211
نسخة من االستبانة ،والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموطرافية.
الجدول ()2

توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المستول الدراسي ،المستول
الدراسي ،الكلية ،والجامعة)
المتغير
الجنس

المستول الدراسي

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

أنثى

239
302

44.2

المجموع

541

100.0

169

31.2

سنة أولى

143

سنة ثالثة

سنة رابعة

115
114

21.3

المجموع

541

100.0

جيد

130

24.1

سنة ثانية

مقبول

المعدل التراكمي

116

26.4

21.1
21.4

جيد جدا

179

33.1

المجموع

علوم طبيعية

541
338

100.0

علوم إنسانية

203

37.5

ممتاز

الكلية

55.8

116

541

المجموع
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21.4
62.5

100.0

الجامعة

جامعة بوليتكنك فلسطين

330
211

61.0

جامعة الخليل
المجموع

541

100.0

39.0

أداتا الدراسة
استخدم في الدراسة الحالية مقياسين ،هما:
• المقياس األول :مقياس الملل األكاديمي ،ويتضمن ستة أبعاد ،هي:
 .1البعد األول :طرق التدريس ،ويتكون من  7فقرات.
 .2البعد الثاني :محتول المناهج الدراسية ،ويتكون من  8فقرات.
 .3البعد الثال  :أساليب التقييم وقلق االختبارات ،ويتكون من  7فقرات.
 .4البعد الرابع :مستقبل العمل ،ويتكون من  7فقرات.
 .5البعد الخامس :واقع االختيار والرغبة في التخصص ،ويتكون من  6فقرات.
 .6البعد السادس :الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي) ،ويتكون من  4فقرات.
وه ددذه المح دداور كان ددت م ددن إع ددداد الباحث ددة ،بع ددد الرج ددوع لد د دب النظ ددري المتعل ددق بالموض ددوع ،واالس ددتعانة
بالد ارسددات السددابقة فددي نفددس المج دال ،ومنهددا د ارسددة الخوالدددة ( ،)2013وإج دراء التعددديالت المقترحددة مددن
المحكمين.
• المقياس الثاني :مقياس الكفاءة الذاتية واشتمل على األبعاد التالية:
 .1البعد األول :البعد األكاديمي ،ويتكون من  11فقرة.
 .2البعد الثاني :البعد االنفعالي والنفسي ،ويتكون من  9فقرات.
 .3البعد الثال  :البعد االجتماعي ،ويتكون من  11فقرات.
وبنفس الطريقة استعانت الباحثدة بداألدب المتعلدق بالموضدوع ،والد ارسدات السدابقة فدي نفدس المجدال ومنهدا
دراسة علي ( ،)2018وإجراء التعديالت المقترحة من المحكمين.
ّ
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وبعددد عددرض أداة الد ارسددة علددى المحكمددين وم دنهم األسددتاذ الدددكتور نبيددل الجندددي والدددكتور كمددال مخددامرة
واألستاذ حافظ عمرو من جامعة الخليل /كلية التربيدة ،خرجدت أداة الد ارسدة بصدورتها النهائيدة ،وذلدك بعدد
إجدراءات الحددذف والتعددديل واسددتقرت علددى( )39فقدرة لمقيدداس الملددل األكدداديمي ،بعددد حددذف فقدرة مددن البعددد
األول وتعديل  3فقرات في البعد الرابع وإضافة فقرة واحددة للبعدد الخدامس ،واسدتقر مقيداس الكفداءة الذاتيدة
علددى ( )31فقدرة بعددد حددذف  3فقدرات فددي البعددد األول وإضددافة فقدرتين وتعددديل واحدددة وإضددافة فقدرة جديدددة
أخرل في البعد الثاني.
صدق أداتي الدراسة

بعد أن تم التحقق من صدق أداتي الدراسة بعرضدها علدى مجموعدة مدن المحكمدين مدن ذوي االختصداص
والخبدرة ،قامددت الباحثددة بددالتحقق مددن صدددق األداة مددن الناحيددة اإلحصددائية أيضددا بحسدداب معامددل االرتبدداط

بيرسون لفقرات الدراسة في كل بعد من أبعاد المجال األول مع الدرجة الكليدة لهدا ،وذلدك كمدا هدو موضدح
في الجدول التالي:
الجدول ()3
نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين كل فقرة من فقدرات الدراسة في كل بعد
من أبعاد المجال األول مع الدرجة الكلية لها

البعد

طرق

التدريس

أساليب
التقييم

رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

معامل

االرتباط (ر)
**0.56
**0.57
**0.60
**0.62
**0.58
**0.49
**0.56
**0.61
**0.64
**0.68

الداللة

البعد

اإلحصائية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

المناهج

الدراسية

0.00
0.00
0.00

مستقبل
العمل
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رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

معامل االرتباط

الداللة

**0.57
**0.65
**0.48
**0.65
**0.62
**0.63
**0.66
**0.62
**0.49
**0.53
**0.58

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(ر)

اإلحصائية

واقع

االختيار
والرغبة
في

التخصص

4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

**0.60
**0.42
**0.48
**0.45
**0.54
**0.64
**0.64
**0.59
**0.65
**0.56

إحصائيا عند ()α≥0.01
** دالّة
ّ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

الواقع

األسري
(االقتصادي

واالجتماعي)

4
5
6
7
1
2
3
4

**0.68
**0.67
**0.67
**0.61
**0.58
**0.61
**0.63
**0.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

تشددير المعطيددات الددواردة فددي الجدددول ( )3إلددى أن جميددع قدديم مصددفوفة ارتبدداط فق درات المجددال مددع الدرجددة
إحصائيا ،مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،وهذا بالتّالي يعبدر عدن
الكلية للمجال داّلة
ّ
صدق فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه.
وللتحقق مدن صدق البناء للمجاالت قددامت الباحثدة بحددساب معامددالت االرتبداط بدين درجدة كدل مجدال مدن
مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول ( )4يوضح ذلك.
الجدول ()4
مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.
معامل االرتباط
طرق التدريس  Xالدرجة الكلية

**0.86

المناهج الدراسية  Xالدرجة الكلية

**0.89

أساليب التقييم  Xالدرجة الكلية

**0.81

مستقبل العمل  Xالدرجة الكلية

**0.78

واقع االختيار والرغبة في التخصص  Xالدرجة الكلية

**0.82

الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي)  Xالدرجة الكلية

**0.85

إحصائيا عند ()α≥0.01
** دالّة
ّ

يتض ددح م ددن خ ددالل البيان ددات الد دواردة ف ددي الج دددول ( )4أن جمي ددع المج دداالت ت درتبي بالدرج ددة الكلي ددة

للمقي دداس ارتباط ددا ذو دالل ددة إحص ددائية عن ددد مس ددتول دالل ددة ( ،)α≥0.01حي د ُ أ ّن معام ددل ارتب دداط بيرس ددون
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للعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس كان قويدا ،ممدا يشدير إلدى أن فقدرات المقيداس تشدتر
معا في قياس الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل.
ثبات مقياس الملل األكاديمي

ُحسب الثبات بطريقة االتساق الدداخلي وبحسداب معادلدة الثبدات كرونبداخ ألفدا ،وذلدك كمدا هدو موضدح فدي
الجدول (.)5

الجدول ()5
معامالت الثبات لمقياس الملل األكاديمي
عدد الفقرات

المقياس

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

طرق التدريس

7

0.73

المناهج الدراسية

8

0.74

أساليب التقييم

7

0.71

مستقبل العمل

7

0.77

واقع االختيار والرغبة في التخصص

6

0.71

الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي)

4

0.68

الدرجة الكلية للمقياس

39

0.91

تشددير المعطيددات ال دواردة فددي الجدددول ( )5أن قيمددة معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لجميددع مجدداالت المقيدداس
وللدرجددة الكليددة للمقيدداس كانددت جيدددة ،إذ تراوحددت قدديم معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لمجدداالت المقيدداس بددين
( ،)0.77 – 0.68وبلدد معامددل ثبدات كرونبدداخ ألفددا للدرجدة الكليددة للمقيدداس ( ،)0.91ممدا يشددير إلددى أن
المقيدداس يتمتددع بدرجددة مرتفعددة مددن الثبددات ،وهددذا يشددير إلددى أن المقيدداس صددالح للتطبيددق وتحقيددق أهددداف
الدراسة.
ّ
تصحيح المقياس

معدا بطريقة ليكرت (خماسي) ،وقد تم تصحيح اإلجابدات علدى فقدرات المقيداس
استخدمت الباحثة مقياسا ّ
من خدالل إعطداء اإلجابدة (دائمدا  5درجدات) ،واإلجابدة (طالبدا  4درجدات) ،واإلجابدة (أحياندا  3درجدات)،
واإلجابة (ناد ار درجتين) ،واإلجابة (أبدا درجة واحدة).
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وتم تقسيم طول السلم الخماسدي إلدى ثدالث فئدات لمعرفدة درجدة موافقدة أفدراد عيندة الد ارسدة (طلبدة جدامعتي
الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل) علددى درجددات الملددل األكدداديمي لددديهم ،وتددم حسدداب فئددات
المقياس الخماسي كما يلي:
مدل المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئات = 3
طول الفئة = مدل المقياس ÷ عدد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضددافة طددول الفئ دة ( )1.33للحددد األدنددى لك ددل فئددة نحصددل عل ددى فئددات المتوسددطات الحس ددابية كمددا ه ددو
موضح في الجدول (:)6
الجدول ()6
فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس الملل األكاديمي
الملل األكاديمي

فئات المتوسي الحسابي

درجة الموافقة
 2.33فأقل

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

مرتفعة

ثانياً مقياس الكفاءة الذاتية

تم التحقق من صدق البناء لمقياس الكفاءة الذاتية من خالل اإلجراءات اثتية:
الجدول ()7
نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين كل فقرة من فقدرات المجال مع الدرجة
الكلية للمجال

البعد

األكاديمي

رقم

معامل

الداللة

الفقرة

االرتباط (ر)

اإلحصائية

1
2

**0.66
**0.55

0.00
0.00

3

**0.61

0.00

4

**0.70

0.00

البعد

االنفعالي
والنفسي
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الفقرة

معامل االرتباط
(ر)

الداللة

رقم

12
13

**0.67
**0.69

0.00
0.00

14

**0.58

0.00

15

**0.65

0.00

اإلحصائية

البعد

االجتماعي

رقم

معامل

الداللة

البعد

الفقرة

معامل االرتباط
(ر)

الداللة

رقم

**0.63

0.00
0.00

اإلحصائية

الفقرة

االرتباط (ر)

اإلحصائية

5

**0.68

0.00

16

6

**0.59

0.00

17

**0.72

7

**0.66

0.00

18

**0.69

0.00

8

**0.64

0.00

19

**0.63

0.00

9

**0.61

0.00

20

**0.68

0.00

10

**0.71

0.00

11

**0.62

0.00

21

**0.65

0.00

27

**0.71

0.00

22

**0.64

0.00

28

**0.68

0.00

23

**0.67

0.00

29

**0.74

0.00

24

**0.58

0.00

30

**0.65

0.00

25

**0.70

0.00

31

**0.75

0.00

26

**0.73

0.00

اال نفعالي
والنفسي

إحصائيا عند ()α≥0.01
** دالّة
ّ

تشددير المعطيددات ال دواردة فددي الجدددول ( )7إلددى أن جميددع قدديم مصددفوفة ارتبدداط فق درات المج دال مددع الدرجددة
إحصائيا ،مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،وهذا بالتّالي يعبدر عدن
الكلية للمجال داّلة
ّ
صدق فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه.
وللتحقق مدن صدق البناء للمجاالت قدامت الباحثة بحدساب معامدالت االرتبداط بدين درجدة كدل مجدال مدن
مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول ( )8يوضح ذلك.
الجدول ()8
مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.
معامل االرتباط
البعد األكاديمي  Xالدرجة الكلية

**0.95

البعد االنفعالي والنفسي Xالدرجة الكلية

**0.89

البعد االجتماعي  Xالدرجة الكلية

**0.95

إحصائيا عند ()α≥0.01
** داّلة
ّ
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يتض ددح م ددن خ ددالل البيان ددات الد دواردة ف ددي الج دددول ( )8أن جمي ددع المج دداالت ت درتبي بالدرج ددة الكلي ددة
إن معام ددل ارتب دداط بيرس ددون
للمقي دداس ارتباط ددا ذو دالل ددة إحص ددائية عن ددد مس ددتول دالل ددة ( ،)α≥0.01حي د ُ ّ
للعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس كان قويا ،مما يشير إلى فقرات المقيداس تشدتر معدا
في قياس الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل.
ثبات مقياس الكفاءة الذاتية

ُحسب الثبات بطريقة االتساق الدداخلي وبحسداب معادلدة الثبدات كرونبداخ ألفدا ،وذلدك كمدا هدو موضدح فدي
الجدول (.)9
الجدول ()9
معامالت الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية
عدد الفقرات

المقياس

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

البعد األكاديمي

11

0.70

البعد االنفعالي والنفسي

9

0.72

البعد االجتماعي

11

0.73

الدرجة الكلية للمقياس

31

0.87

تشددير المعطيددات ال دواردة فددي الجدددول ( )9أن قيمددة معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لجميددع مجدداالت المقيدداس
وللدرجددة الكليددة للمقيدداس كانددت جيدددة ،إذ تراوحددت قدديم معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لمجدداالت المقيدداس بددين
( ،)0.73 – 0.70وبلدد معامددل ثبدات كرونبدداخ ألفددا للدرجدة الكليددة للمقيدداس ( ،)0.87ممدا يشددير إلددى أن
المقيدداس يتمتددع بدرجددة مرتفعددة مددن الثبددات ،وهددذا يشددير إلددى أن المقيدداس صددالح للتطبيددق وتحقيددق أهددداف
الدراسة.
ّ
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تصحيح المقياس

معدا بطريقة ليكرت (خماسي) ،وقد تم تصحيح اإلجابدات علدى فقدرات المقيداس
استخدمت الباحثة مقياسا ّ
من خدالل إعطداء اإلجابدة (دائمدا  5درجدات) ،واإلجابدة (طالبدا  4درجدات) ،واإلجابدة (أحياندا  3درجدات)،
واإلجابة (ناد ار درجتين) ،واإلجابة (أبدا درجة واحدة).
وتم تقسيم طول السلم الخماسدي إلدى ثدالث فئدات لمعرفدة درجدة موافقدة أفدراد عيندة الد ارسدة (طلبدة جدامعتي
الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل) علددى درجددات الكفدداءة الذاتيددة لددديهم ،وتددم حسدداب فئددات
المقياس الخماسي كما يلي:
مدل المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئات = 3
طول الفئة = مدل المقياس ÷ عدد الفئات
= 1.33 = 3 ÷ 4
بإضددافة طددول الفئ ددة ( )1.33للحددد األدنددى لك ددل فئددة نحصددل عل ددى فئددات المتوسددطات الحس ددابية كمددا ه ددو
موضح في الجدول (:)10
الجدول ()10
فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس الكفاءة الذاتية
الكفاءة الذاتية

فئات المتوسي الحسابي

درجة الموافقة

 2.33فأقل

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

مرتفعة

خطوات تطبيق الد ارسة

قامددت الباحثددة بطباعددة ( )600اسددتبانة وتوزيعهددا علددى الطلبددة فددي الجددامعتين وفددق التمثيددل النسددبي لتوزيددع
مجتمددع الد ارسددة ،حي د

تددم توزيعهددا ف ددي كددل جامعددة بطريق ددة عش دوائية ،وأيضددا اس ددتخدمت الباحثددة نم ددوذج
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للتعبئة االلكترونية لالستبانات ،وذلدك مدن أجدل اكتمدال العددد المطلدوب ،ثدم قامدت الباحثدة بجمعهدا ،حيد
تددم جمددع ( )550اسددتبانة ،منهددا ( )541اسددتبانة صددالحة العتمادهددا فددي مرحلددة التحليددل اإلحصددائي ،تددم
إدخددال البيانددات إلددى الحاسددوب باسددتخدام برنددامج الددرزم اإلحصددائية  ،SPSSاسددتعدادا لتحليلهددا والخددروج
بالنتائج.
المعالجة اإلحصائية

الد ارسددة ،حزمددة البدرامج
اعتمدددت الباحثددة فددي تحليددل بيانددات ا
درسددتها بعددد تطبيددق األدوات علددى أفدراد عينددة ّ
اإلحصائية للعلوم االجتماعيدة،Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ،
ّ
اإلحصائية اثتية:
فاستخدمت االختبارات
ّ
• التك اررات واألوزان النسبية.
الحسابية ،االنحرافات المعيارية.
المتوسطات
•
ّ
ّ
• اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
• معامددل االرتبدداط بيرسددون ( )Pearson Correlationلمعرفددة صدددق فق درات االسددتبانة ،ولمعرفددة
العالقة بين الملل األكاديمي من جهة وبين الكفاءة الذاتية من جهة أخرل.
توسطات أو التوصل إلدى قدرار يتعلدق
• اختبار تحليل التّباين المتعدد ( )MANOVAللمقارنة بين الم ّ
المتوسطات.
بوجود أو عدم وجود فروق بين
ّ
• اختب ددار ش ددي يه ( )Scheffeللمقارن ددات الثنائي ددة البعدي ددة إليج دداد مص دددر الف ددروق الت ددي ظه ددرت ف ددي
متوسطات درجدات الملدل األكداديمي ودرجدات الكفداءة الذاتيدة لددل طلبدة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك
ّ
فلسطين في محافظة الخليل.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
الد ارسددة ،وذلددك مددن أجددل اإلجابددة علددى أسددئلة
دائيا للبيانددات الناتجددة عددن ّ
يتضددمن هددذا الفصددل تحلدديال إحصد ّ
الدراسة.
ّ
السؤال األول :ما درجة الملل األكياديمي ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل؟
دابية واالنح ارف ددات المعياري ددة واألوزان النس ددبية
لإلجاب ددة ع ددن الس دؤال األول ،ت ددم اس ددتخراج المتو ّس دطات الحس د ّ
لدرجددة الملددل األكدداديمي لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل ،وذلددك كمددا
يتضح في الجدول (.)11
الجدول ()11
الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي
متوسطات
ّ
ال ّ
الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،مرتبة تنازليا( :ن=)541
البعد

طرق التدريس

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

7

3.62

1.38

72.4

1

4

3.57

1.40

71.4

2

متوسطة

3

3.45

1.41

69.0

3

متوسطة

5

3.23

1.40

64.6

4

متوسطة

1

3.20

1.40

64.0

5

متوسطة

2

3.13

1.41

62.6

6

متوسطة

6

3.04

1.44

60.8

7

متوسطة

3.32

1.41

66.4

4

متوسطة

15

3.53

1.41

70.6

1

متوسطة

14

3.53

1.38

70.6

2

متوسطة

12

3.47

1.41

69.4

3

متوسطة

11

3.43

1.44

68.6

4

متوسطة

رقم الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

الحسابي

المعياري

الدراسية

محتوى المناهج
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%

الرتبة

درجة الموافقة
متوسطة

البعد

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

13

3.41

1.43

68.2

5

8

3.36

1.35

67.2

6

متوسطة

9

3.35

1.46

67.0

7

متوسطة

10

3.13

1.41

62.6

8

متوسطة

3.40

1.41

68.0

3

متوسطة

16

3.62

1.38

72.4

1

متوسطة

17

3.56

1.39

71.2

2

متوسطة

22

3.52

1.38

70.4

3

متوسطة

18

3.50

1.44

70.0

4

متوسطة

19

3.46

1.43

69.2

5

متوسطة

21

3.37

1.41

67.4

6

متوسطة

20

3.27

1.36

65.4

7

متوسطة

3.47

1.40

69.4

2

متوسطة

26

3.47

1.43

69.4

1

متوسطة

28

3.40

1.41

68.0

2

متوسطة

27

3.33

1.43

66.6

3

متوسطة

29

3.31

1.39

66.2

4

متوسطة

25

3.23

1.40

64.6

5

متوسطة

24

3.02

1.43

60.4

6

متوسطة

23

2.95

1.46

59.0

7

متوسطة

3.25

1.42

65.0

6

متوسطة

30

3.93

1.12

78.6

1

مرتفعة

34

3.77

1.29

75.4

2

مرتفعة

31

3.53

1.41

70.6

3

متوسطة

32

3.41

1.43

68.2

4

متوسطة

33

3.37

1.41

67.4

5

متوسطة

35

3.20

1.40

64.0

6

متوسطة

3.54

1.34

70.8

1

متوسطة

39

3.62

1.38

72.4

1

متوسطة

37

3.37

1.41

67.4

2

متوسطة

36

3.13

1.41

62.6

3

متوسطة

38

3.04

1.44

60.8

4

متوسطة

رقم الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

أساليب التقييم

الدرجة الكلية للمجال

مستقبل العمل

الدرجة الكلية للمجال

التخصص

واقع االختيار والرغبة في

الدرجة الكلية للمجال

الحسابي

المعياري

الواقع األسري
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%

الرتبة

درجة الموافقة
متوسطة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الدرجة الكلية للمجال

3.29

1.41

65.8

الملل األكاديمي الكلي

3.38

1.40

67.6

البعد

رقم الفقرة

الحسابي

المعياري

%

الرتبة

درجة الموافقة

5

متوسطة
متوسط

تشير البيانات الموضحة في الجدول ( ،)11أن درجة الملدل األكداديمي الكلدي لددل طلبدة جدامعتي الخليدل
وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل جدداءت متوسددطة ،إذ بلددد المتوسددي الحسددابي للدرجددة الكليددة للملددل
األكاديمي ( )3.38بنسبة مئوية بلغت (.)%67.7
ويتضح من الجدول ( )11أن واقع االختيار والرغبة في التخصدص احتدل المركدز األول بمتوسدي حسدابي
بلد ( )3.54ونسبة مئوية بلغت ( ،)%70.8وجاء في المركز الثاني بعد أساليب التقييم بمتوسي حسابي
بل ددد ( )3.47ونس ددبة مئوي ددة بلغ ددت ( ،)%69.4وج دداء ف ددي المرك ددز الثال د

بع ددد محت ددول المن دداهج الد ارس ددية

بمتوسي حسابي بلد ( )3.40ونسبة مئوية بلغت ( ،)%68.0وجاء في المركز الرابع بعدد طدرق التددريس
بمتوس ددي حس ددابي بل ددد ( )3.32ونس ددبة مئوي ددة بلغ ددت ( ،)%66.4وج دداء ف ددي المرك ددز الخ ددامس بع ددد الواق ددع
األسدري (االقتصدادي واالجتمدداعي) بمتوسدي حسددابي بلدد ( )3.29ونسدبة مئويددة بلغدت ( ،)%65.8وجدداء
ف د ددي المرك د ددز الس د ددادس واألخي د ددر مسد د دتقبل العم د ددل بمتوس د ددي حس د ددابي بل د ددد ( )3.25ونس د ددبة مئوي د ددة بلغ د ددت
(.)%65.0
السؤال الثاني :ما نسبة انتشار الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك؟
لإلجابددة عددن هددذا الس دؤال حسددبت المتوسددطات واالنح ارفددات المعياريددة لدددرجات أف دراد العينددة علددى مقيدداس
الملل األكاديمي ،ولتحديد درجة القطع التي من خاللها تم تصدنيف الطلبدة إلدى طلبدة لدديهم ملدل أكداديمي
وطلبة ال يوجدد لدديهم ملدل أكداديمي .وقدد بلدد متوسدي درجدات أفدراد العيندة ( ،)3.38واالنحدراف المعيداري
( )1.40كمددا يظهددر الجدددول ( .)11وقددد صددن

الطلبددة الددذين درجدداتهم أعلددى مددن انح دراف معيدداري واحددد

فدوق المتوسددي علدى أنهددم لدديهم ملددل أكداديمي ،والطلبددة الددذين درجداتهن أدنددى مدن ذلددك علدى أنهددم ال يوجددد
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لديهم ملل أكاديمي .بعد ذلك حسبت التك اررات والنسب المئوية للطلبة الدذين لدديهم ملدل أكداديمي ،والطلبدة
الذين ال يوجد لدديهم ملدل أكداديمي ،وقدد تبدين أن ( )216طالبدا وطالبدة لدديهم ملدل أكداديمي أي مدا نسدبته
( )%39.9مددن أف دراد عينددة الد ارسددة ،وأن ( )325طالبددا وطالبددة لدديس لددديهم ملددل أكدداديمي ،أي مددا نسددبته
( )%60.1من أفراد عينة الدراسة.
السؤال الثالث :ما درجية الكفياءة الذاتيية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل؟
دابية واالنح ارفددات المعياريددة واألوزان النسددبية
لإلجابددة عددن الس دؤال الثال د  ،تددم اسددتخراج المتو ّس دطات الحسد ّ
لدرجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،وذلك كما يتضح
في الجدول (.)12
الجدول ()12
الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي
المتوسطات
ّ
ّ
الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل ،مرتبة تنازليا( :ن=)541
البعد

البعد األكاديمي

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

6

2.85

1.35

57.0

1

7

2.76

1.35

55.2

2

متوسطة

4

2.74

1.33

54.8

3

متوسطة

2

2.72

1.33

54.4

4

متوسطة

5

2.71

1.34

54.2

5

متوسطة

8

2.67

1.40

53.4

6

متوسطة

1

2.63

1.36

52.6

7

متوسطة

3

2.63

1.37

52.6

7

متوسطة

11

2.59

1.39

51.8

8

متوسطة

9

2.58

1.48

51.6

9

متوسطة

10

2.58

1.43

51.6

9

متوسطة

2.68

1.38

53.6

2

متوسطة

رقم الفقرة

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
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%

الرتبة

درجة الموافقة
متوسطة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

15

2.94

1.40

58.8

1

17

2.85

1.35

57.0

2

متوسطة

18

2.85

1.33

57.0

2

متوسطة

19

2.83

1.38

56.6

3

متوسطة

12

2.77

1.43

55.4

4

متوسطة

13

2.76

1.42

55.2

5

متوسطة

16

2.71

1.41

54.2

6

متوسطة

20

2.69

1.40

53.8

7

متوسطة

14

2.66

1.44

53.2

8

متوسطة

2.78

1.40

55.6

1

متوسطة

28

2.85

1.35

57.0

1

متوسطة

27

2.77

1.38

55.4

2

متوسطة

29

2.72

1.33

54.4

3

متوسطة

31

2.71

1.34

54.2

4

متوسطة

25

2.67

1.40

53.4

5

متوسطة

26

2.63

1.37

52.6

6

متوسطة

22

2.59

1.43

51.8

7

متوسطة

30

2.59

1.39

51.8

7

متوسطة

21

2.58

1.48

51.6

8

متوسطة

24

2.58

1.43

51.6

8

متوسطة

23

2.54

1.47

50.8

9

متوسطة

الدرجة الكلية

2.66

1.40

53.2

3

متوسطة

الكفاءة الذاتية الكلية

2.70

1.39

54.0

البعد

رقم الفقرة

البعد االنفعالي والنفسي

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

%

الرتبة

درجة الموافقة
متوسطة

البعد االجتماعي

متوسطة

تشد ددير البياند ددات الموضد ددحة فد ددي الجد دددول ( ،)12أن درجد ددة الكفد دداءة الذاتيد ددة لد دددل طلبد ددة جد ددامعتي الخليد ددل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليدل جداءت متوسدطة ،إذ بلدد المتوسدي الحسدابي للدرجدة الكليدة للكفداءة
الذاتية ( )2.70بنسبة مئوية بلغت (.)%54.0
ويتضح من الجدول ( )12أن البعد االنفعالي والنفسي احتل المركدز األول بمتوسدي حسدابي بلدد ()2.78
ونسدبة مئويددة بلغدت ( ،)%55.6وجدداء فدي المركددز الثداني البعددد األكداديمي بمتوسددي حسدابي بلددد ()2.68
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ونسبة مئوية بلغت ( ،)%53.6وجاء في المركز الثالد

البعدد االجتمداعي بمتوسدي حسدابي بلدد ()2.66

ونسبة مئوية بلغت (.)%53.2
السؤال الرابع :هل توجد عالقة ارتباطية بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي الخليل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
لإلجابدة عدن السدؤال ال اربدع ،اسدتخدم معامدل ارتبداط بيرسدون ( )Pearson Correlationإليجداد العالقدة
بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لددل طلبدة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل،
كما هو واضح من خالل الجدول (.)13
الجدول ()13
يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل.

أبعاد الكفاءة الذاتية
العالقات

البعد
األكاديمي
طرق التدريس

محتوى المناهج الدراسية

أبعاد الملل األكاديمي

أساليب التقييم
مستقبل العمل
واقع االختيار والرغبة في
التخصص
الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)
الملل األكاديمي الكلي

**-0.23
0.00
**-0.27
0.00
**-0.34
0.00
**-0.14
0.00
**-0.22
0.00
**-0.22
0.00
**-0.29
0.00

البعد
االنفعالي
والنفسي
**-0.16
0.00
**-0.20
0.00
**-0.24
0.00
**-0.15
0.00
**-0.19
0.00
**-0.17
0.00
**-0.23
0.00

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الدال لة () ≤0.05
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البعد
االجتماعي
**-0.22
0.00
**-0.27
0.00
**-0.35
0.00
**-0.14
0.01
**-0.22
0.00
**-0.24
0.00
**-0.29
0.00

الكفاءة
الذاتية الكلية
**-0.23
0.00
**-0.28
0.00
**-0.35
0.00
**-0.16
0.00
**-0.24
0.00
**-0.24
0.00
**-0.31
0.00

تشددير البيانددات ال دواردة فددي الجدددول ( )13إلددى وج ددود عالقددة عكسددية سددالبة بددين الملددل األك دداديمي
بلدد معامدل االرتبداط للعالقدة بينهمدا

وأبعاده من جهة وبين الكفاءة الذاتية وأبعادهدا مدن جهدة أخدرل ،حيد

( )-0.31بداللددة إحصددائية ( )0.00وهددي دالددة إحصددائيا ،وهددذا يدددل علددى أندده كلمددا زاد الملددل األكدداديمي
ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل كلم ددا قل ددت الكف دداءة الذاتي ددة ل ددديهم،
والعكس صحيح.
السؤال الخامس :هل تختلف متوسطات درجات الملل األكاديمي لدى طلبة جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك
فلسطين في محافظة الخليل باختالف الجنس والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة؟
لإلجابة عن السؤال الرابع ،استخدم اختبار تحليل التبداين المتعددد ( )MANOVAلغايدات فحدص الفدروق
ف ددي متوس ددطات درج ددات المل ددل األك دداديمي ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة
الخليددل وفقددا لمتغيدرات (الجددنس ،المسددتول الد ارسددي ،المعدددل التراكمددي ،التخصددص ،الجامعددة) ،وذلددك كمددا
يشير الجدول (:)14
الجدول ()14
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللفروق في متوسطات درجات الملل األكاديمي لدل طلبة
جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغيرات (الجنس ،المستول الدراسي،
المعدل التراكمي ،الكلية ،الجامعة)

مصدر التباين

الجنس
=Wilks' Lambda
)(0.994
الداللة

اإلحصائية=0.753

مجموع

طرق التدريس

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

0.15

1

0.15

0.25

0.61

محتول المناهج الدراسية

1.34

1

1.34

1.98

0.16

أساليب التقييم

0.35

1

0.35

0.65

0.42

مستقبل العمل

0.08

1

0.08

0.12

0.73

واقع االختيار والرغبة في التخصص

0.83

1

0.83

1.54

0.22

المتغيرات التابعة

الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي
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قيمة (ف)

الداللة

اإلحصائية

0.53

1

0.53

0.88

0.35

0.46

1

0.46

1.14

0.29

مصدر التباين

المستوى الدراسي

=Wilks' Lambda
)(0.980
الداللة

اإلحصائية=0.912

مجموع

طرق التدريس

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

3.43

3

1.14

1.91

0.13

محتول المناهج الدراسية

3.12

3

1.04

1.53

0.20

أساليب التقييم

0.19

3

0.06

0.12

0.95

مستقبل العمل

1.46

3

0.49

0.72

0.54

واقع االختيار والرغبة في التخصص

0.97

3

0.32

0.60

0.61

المتغيرات التابعة

الواقع األسري (االقتصادي

=Wilks' Lambda
)(0.970
الداللة

اإلحصائية=0.593

1.54

3

0.51

0.85

طرق التدريس

1.46

3

0.49

1.19

0.31

3.63

3

1.21

2.02

0.11

محتول المناهج الدراسية

3.31

3

1.10

1.63

0.18

أساليب التقييم

4.63

3

1.54

2.83

*0.04

مستقبل العمل

1.60

3

0.53

0.78

0.50

واقع االختيار والرغبة في التخصص

0.76

3

0.25

0.47

0.70

واالجتماعي)

الواقع األسري (االقتصادي

4.71

3

1.57

2.60

*0.05

طرق التدريس

2.68

3

0.89

2.19

*0.09

0.54

1

0.54

0.91

0.34

محتول المناهج الدراسية

1.00

1

1.00

1.48

0.23

أساليب التقييم

0.82

1

0.82

1.50

0.22

مستقبل العمل

0.22

1

0.22

0.32

0.57

واقع االختيار والرغبة في التخصص

1.35

1

1.35

2.50

0.11

واالجتماعي)

الدرجة الكلية للملل األكاديمي

التخصص
=Wilks' Lambda
)(0.991
الداللة

اإلحصائية=0.607

الواقع األسري (االقتصادي

1.84

1

1.84

3.05

0.08

طرق التدريس

0.81

1

0.81

1.99

0.16

0.88

1

0.88

1.47

0.23

محتول المناهج الدراسية

9.38

1

9.38

13.85

**0.00

أساليب التقييم

14.31

1

14.31

26.23

**0.00

مستقبل العمل

1.73

1

1.73

2.54

0.11

واقع االختيار والرغبة في التخصص

5.66

1

5.66

10.50

**0.00

واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي

الجامعة

=Wilks' Lambda
)(0.937
الداللة

اإلحصائية=**0.000

اإلحصائية

0.47

الدرجة الكلية للملل األكاديمي

المعدل التراكمي

قيمة (ف)

الداللة

الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي
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1.87

1

1.87

3.11

0.08

4.92

1

4.92

12.05

**0.00

طرق التدريس

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

317.86

531

0.60

محتول المناهج الدراسية

359.77

531

0.68

أساليب التقييم

289.73

531

0.55

مستقبل العمل

361.76

531

0.68

واقع االختيار والرغبة في التخصص

286.35

531

0.54

320.20

531

0.60

طرق التدريس

216.80

531

0.41

6289.90

541

محتول المناهج الدراسية

6648.11

541

أساليب التقييم

6841.20

541

مستقبل العمل

6067.37

541

واقع االختيار والرغبة في التخصص 7063.67

541

6195.06

541

طرق التدريس

6416.14

541

328.52

540

محتول المناهج الدراسية

384.12

540

أساليب التقييم

317.05

540

مستقبل العمل

368.60

540

واقع االختيار والرغبة في التخصص

299.21

540

333.56

540

230.97

540

مصدر التباين

الخطأ

مجموع

المتغيرات التابعة

الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي

المجموع

الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)

الدرجة الكلية للملل األكاديمي

المجموع المعدل

الواقع األسري (االقتصادي
واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي
**

المربعات

قيمة (ف)
المحسوبة

الداللة

اإلحصائية

دالة إحصائيا عند مستول داللة ( * / )0.01دالة إحصائيا عند مستول داللة ()0.05

يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول ( )14ما يلي:
أوالً :الفروق في درجات الملل األكاديمي ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير الجنس
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 أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي جميددع أبعدداده لدددلطلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجنس.
ثانياً :الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير المستوى الدراسي
 أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي جميددع أبعدداده لدددلطلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير المستول الدراسي.
ثالثاً :الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير المعدل التراكمي
 أظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي أبعدداد (أسدداليب التقيدديم،الواقددع األسددري (االقتصددادي واالجتمدداعي) لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة
الخلي ددل وفق ددا لمتغيد ددر المع دددل التراكم ددي ،بينمد ددا ل ددم تظه ددر فد ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية فد ددي أبع دداد الملد ددل
األكد دداديمي (طد ددرق التد ددريس ،محتد ددول المند دداهج الد ارسد ددية ،مسد ددتقبل العمد ددل ،واقد ددع االختيد ددار والرغبد ددة فد ددي
التخصص).
إليجاد مصدر الفروق استخدم اختبدار شدي يه ( )Scheffeللمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي درجدات
الملل األكاديمي لدل طلبة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل وفقدا لمتغيدر المعددل
التراكمي ،وذلك كما هو واضح من خالل الجدول (.)15
الجدول ()15
نتائج اختبار شي يه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات درجات الملل األكاديمي
لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير المعدل التراكمي
المتغير
أساليب التقييم

المقارنات
مقبول

المتوسط

الحسابي
3.26
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جيد

جيد جداً

ممتاز

*0.20

*0.25

0.14

المتغير

الواقد د د د د د د ددع األس د د د د د د د ددري

(االقتصد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادي

واالجتماعي)

المقارنات
جيد

3.46

-----

-----

-----

جيد جدا

3.51

-----

-----

-----

ممتاز

3.40

-----

-----

-----

مقبول

3.12

*0.15

*0.25

0.08

جيد

3.27

-----

-----

-----

جيد جدا

3.38

-----

-----

-----

ممتاز

3.20

-----

-----

-----

مقبول

3.22

*0.16

*0.19

0.09

3.38

-----

-----

-----

جيد جدا

3.41

-----

-----

-----

ممتاز

3.31

-----

-----

-----

الدرجد ددة الكليد ددة للملد ددل جيد
األكاديمي

المتوسط

جيد

جيد جداً

ممتاز

* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا عند مستول ()0.05

الحسابي

يتضدح مدن الجددول ( )15أن الفددروق فدي درجدات الملددل األكداديمي لددل طلبددة جدامعتي الخليدل وبوليتكنددك

فلسددطين فددي محافظددة الخليددل وفقددا لمتغيددر المعدددل التراكمددي كانددت بددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة
(مقبول) من جهة وبين الطلبة الذين معدالتهم التراكمية (جيد) ،و(جيدد جددا) مدن جهدة أخدرل ،حيد

كدان

مستول الملل األكاديمي لدل الطلبة الذين معدالتهم التراكميدة (جيدد) و(جيدد جددا) أعلدى مدن الطلبدة الدذين
معدالتهم التراكمية (مقبول).
رابعاً :الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير الكلية
 أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي أبعدداده لدددل طلبددةجامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الكلية.
خامس ياً :الفييروق فييي درجييات الملييل األكيياديمي لييدى طلبيية جييامعتي الخليييل وبوليتكنييك فلسييطين فييي
محافظة الخليل وفقاً لمتغير الجامعة
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 أظهرت النتائج وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي درجدات الملدل األكداديمي وفدي أبعداده (محتدول المنداهجالد ارسددية ،أسدداليب التقيدديم ،واقددع االختيددار والرغبددة فددي التخصددص) لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك
فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجامعة ،بينما لم تظهر فروق في أبعاد الملل األكاديمي (طرق
التدريس ،مستقبل العمل ،الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي) لدل طلبة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك
فلسطين في محافظدة الخليدل وفقدا لمتغيدر الجامعدة ،والجددول ( )16يوضدح الفدروق فدي متوسدطات الملدل
األكاديمي بين جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين.
الجدول ()16
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لدرجات الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك
فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجامعة

أبعاد الملل األكاديمي
طرق التدريس
محتول المناهج الدراسية
أساليب التقييم
مستقبل العمل
واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي)
الدرجة الكلية للملل األكاديمي

الجامعة

المتوسط الحسابي

الخطأ المعياري

جامعة الخليل

3.32

0.05

جامعة بوليتكنك

3.24

0.05

جامعة الخليل

3.48

0.05

جامعة بوليتكنك

3.20

0.06

جامعة الخليل

3.58

0.04

جامعة بوليتكنك

3.23

0.05

جامعة الخليل

3.27

0.05

جامعة بوليتكنك

3.15

0.06

جامعة الخليل

3.60

0.04

جامعة بوليتكنك

3.38

0.05

جامعة الخليل

3.31

0.05

جامعة بوليتكنك

3.18

0.05

جامعة الخليل

3.43

0.04

جامعة بوليتكنك

3.23

0.04

يتبددين مددن الجدددول ( )16أن الفددروق فددي محتددول المندداهج الد ارسددية تعددزل لمتغيددر الجامعددة ،ظهددرت بددين
طلبددة جامعددة الخليددل وطلبددة بوليتكنيددك فلسددطين ،حيد

كانددت الفددروق فددي محتددول المندداهج الد ارسددية لدددل

طلب ددة جامع ددة الخلي ددل أعل ددى م ددن طلب ددة جامع ددة بوليتكني ددك فلس ددطين بمتوس دي حس ددابي بل ددد ( )3.48مقاب ددل
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( )3.20لطلبدة جامعدة بوليتكنيدك فلسددطين ،وفدي أسداليب التقيدديم كاندت الفدروق لدددل طلبدة جامعدة الخليددل
أعلى بمتوسي حسابي بلد ( )3.58مقابل ( )3.23لطلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين ،وفي واقع االختيدار
والرغبة في التخصص كانت الفروق لدل طلبة جامعة الخليل أعلى بمتوسي حسابي بلد ( )3.60مقابدل
( )3.38لطلبة بوليتكنيك فلسطين ،وفي الدرجة الكليدة للملدل األكداديمي كاندت الفدروق لددل طلبدة جامعدة
الخليل أعلى بمتوسي حسابي ( )3.43مقابل ( )3.23لطلبة بوليتكنيك فلسطين.
السؤال السادس :هل تختلف متوسطات درجات الكفياءة الذاتيية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك
فلسطين في محافظة الخليل باختالف الجنس والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي والكلية ،والجامعة؟
لإلجاب ددة ع ددن السد دؤال الخ ددامس ،اس ددتخدم اختب ددار تحلي ددل التب دداين المتع دددد ( )MANOVAلغاي ددات فح ددص
الفروق في متوسطات درجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة
الخليل وفقا لمتغيرات (الجنس ،المستول الد ارسدي ،المعددل التراكمدي ،الكليدة ،الجامعدة) ،وذلدك كمدا يشدير
الجدول (:)17
الجدول ()17
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللفروق في متوسطات درجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة
جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغيرات (الجنس ،المستول الدراسي،
المعدل التراكمي ،الكلية ،الجامعة)
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

قيمة (ف)

الداللة

مجموع

1

2.09

5.51

*0.02

2.29

5.42

*0.02

5.67

*0.02
**0.01

مصدر التباين

المتغيرات التابعة

الجنس

البعد األكاديمي

2.09

البعد االنفعالي والنفسي

2.29

1

الداللة اإلحصائية=0.057

البعد االجتماعي

2.45

1

2.45

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

2.27

1

2.27

7.31

المستوى الدراسي

البعد األكاديمي

3.76

3

1.25

3.30

*0.02

البعد االنفعالي والنفسي

0.97

3

0.32

0.77

0.51

البعد االجتماعي

3.23

3

1.08

2.50

0.06

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

2.32

3

0.77

2.49

0.06

=Wilks' Lambda
)(0.986

=Wilks' Lambda
)(0.977

الدال لة اإلحصائية=0.201
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المربعات المحسوبة

اإلحصائية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

قيمة (ف)

الداللة

مجموع

3

1.93

5.09

**0.00

1.29

3.07

*0.03

3.64

**0.01
**0.00

مصدر التباين

المتغيرات التابعة

المعدل التراكمي

البعد األكاديمي

5.79

=Wilks' Lambda

البعد االنفعالي والنفسي

3.88

3

)(0.964

الداللة اإلحصائية=*0.023

البعد االجتماعي

4.71

3

1.57

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

4.77

3

1.59

5.12

التخصص

البعد األكاديمي

2.03

1

2.03

5.34

*0.02

البعد االنفعالي والنفسي

1.17

1

1.17

2.78

0.10

الداللة اإلحصائية=0.082

البعد االجتماعي

2.80

1

2.80

6.50

**0.01

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

2.00

1

2.00

6.43

**0.01

الجامعة

البعد األكاديمي

26.42

1

26.42

69.69

**0.00

البعد االنفعالي والنفسي

8.44

1

8.44

20.01

**0.00

البعد االجتماعي

25.92

1

25.92

60.12

**0.00

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

20.01

1

20.01

64.41

**0.00

البعد األكاديمي

201.28

531

0.38

البعد االنفعالي والنفسي

223.95

531

0.42

البعد االجتماعي

228.92

531

0.43

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

165.00

531

0.31

البعد األكاديمي

4134.59

541

البعد االنفعالي والنفسي

4434.36

541

البعد االجتماعي

4104.78

541

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

4154.93

541

البعد األكاديمي

257.52

540

البعد االنفعالي والنفسي

247.62

540

البعد االجتماعي

284.45

540

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

209.59

540

=Wilks' Lambda
)(0.987

=Wilks' Lambda
)(0.883

الداللة اإلحصائية=**0.000

الخطأ

المجموع

المجموع المعدل

**

المربعات المحسوبة

اإلحصائية

دالة إحصائيا عند مستول داللة ( * / )0.01دالة إحصائيا عند مستول داللة ()0.05

يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول ( )17ما يلي:
أوالً :الفروق في درجيات الكفياءة الذاتيية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير الجنس
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أظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درج ددات الكفدداءة الذاتيددة وفددي جميددع أبعاده دا لدددل طلب ددة
جددامعتي الخلي ددل وبوليتكنددك فلس ددطين فددي محافظ ددة الخلي ددل وفقددا لمتغي ددر الجددنس ،والج دددول ( )18يوض ددح
ذلك:
الجدول ()18
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لدرجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك
فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجنس

أبعاد الكفاءة الذاتية
البعد األكاديمي
البعد االنفعالي والنفسي
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

الجنس

المتوسط الحسابي

الخطأ المعياري

2.84

0.04

2.91

0.04

ذكر

أنثى

2.71

أنثى

2.78

0.04

أنثى

2.69

0.04

أنثى

2.72

0.03

ذكر

2.83

ذكر

2.86

ذكر

0.04

0.04
0.04

يتبين من الجدول ( )18أن الفروق في الكفاءة الذاتية وجميع أبعادها كانت أعلى عند الذكور ،حي

بلدد

المتوسي الحسابي للدرجة الكلية للكفاءة الذاتية للذكور ( )2.86مقابل ( )2.72لإلناث.
ثانياً :الفروق في درجات الكفاءة الذاتية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير المستوى الدراسي
أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درجددات الكفدداءة الذاتيددة وفددي أبعادهدا (البعددد النفسددي
واالنفعدالي ،والبعددد االجتمدداعي) لددل طلبددة جددامعتي الخليدل وبوليتكنددك فلسددطين فدي محافظددة الخليددل وفقددا
لمتغيددر المسددتول الد ارسددي ،بينمددا ظهددرت فددروق فددي درجددات البعددد األكدداديمي لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل كما هو موضح في الجدول

76

( .)19

الجدول ()19
نتائج اختبار شي يه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات درجات الكفاءة الذاتية
لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير المستول الدراسي
المتغير

البعد األكاديمي

المتوسط الحسابي

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة

المقارنات
سنة أولى

2.68

0.03

0.12

*0.22

سنة ثانية

2.71

-----

-----

-----

سنة ثالثة

2.81

-----

-----

-----

سنة رابعة

2.90

-----

-----

-----

يتضددح مددن الجدددول ( )19أن الفددروق فددي درجددات الكفدداءة الذاتيددة (البعددد األكدداديمي) لدددل طلبددة جددامعتي
الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظدة الخليدل وفقدا لمتغيدر المسدتول الد ارسدي كاندت بدين طلبدة سدنة أولدى
من جهة وبين طلبة سدنة رابعدة مدن جهدة أخدرل ،حيد

كدان مسدتول الكفداءة الذاتيدة لددل طلبدة سدنة رابعدة

أعلى.
ثالثاً :الفروق في درجات الكفاءة الذاتيية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير المعدل التراكمي
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجدات الكفداءة الذاتيدة وجميدع أبعادهدا لددل طلبدة جدامعتي
الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير المعدل التراكمي.
إليجاد مصدر الفروق استخدم اختبدار شدي يه ( )Scheffeللمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي درجدات
الكفدداءة الذاتيددة لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل وفقددا لمتغيددر المعدددل
التراكمي ،وذلك كما هو واضح من خالل الجدول (.)20
الجدول ()20
نتائج اختبار شي يه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات درجات الكفاءة الذاتية
لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير المعدل التراكمي
المتغير

المقارنات

المتوسط الحسابي

جيد

جيد جداً

ممتاز

البعد األكاديمي

مقبول

2.69

-----

0.11

*0.25
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المقارنات

المتوسط الحسابي

جيد

جيد جداً

ممتاز

المتغير

جيد

2.67

-----

0.13

*0.27

جيد جدا

2.80

-----

-----

0.14

ممتاز

2.94

-----

-----

-----

مقبول

2.74

0.06

0.12

*0.23

جيد

2.80

-----

0.06

*0.17

جيد جدا

2.86

-----

-----

0.11

ممتاز

2.97

-----

-----

-----

مقبول

2.65

0.06

0.12

*0.26

جيد

2.71

-----

0.06

*0.20

جيد جدا

2.77

-----

-----

0.14

ممتاز

2.91

-----

-----

-----

مقبول

2.69

0.04

0.12

*0.25

الدرجة الكلية للكفاءة

جيد

2.73

-----

0.08

*0.21

الذاتية

جيد جدا

2.81

-----

-----

0.13

ممتاز

2.94

-----

-----

-----

البعد االنفعالي
والنفسي

البعد االجتماعي

* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا عند مستول ()0.05

يتضددح مددن الجدددول ( )20أن الفددروق فددي درجددات الكفدداءة الذاتيددة لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك

فلسددطين فددي محافظددة الخليددل وفقددا لمتغيددر المعدددل التراكمددي كانددت بددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة
(مقبددول وجيددد) مددن جهددة وبددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة (ممتدداز) مددن جهددة أخددرل ،حي د

حصددل

الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة (ممتدداز) علددى مسددتول أعلددى مددن الكفدداءة الذاتيددة مقارنددة بالطلبددة الددذين
معدالتهم الت اركمية (مقبول وجيد).
رابعاً :الفروق في درجات الكفاءة الذاتية ليدى طلبية جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير الكلية
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجات الكفاءة الذاتية وفي أبعداد (البعدد األكداديمي ،والبعدد
االجتماعي) لدل طلبة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل وفقدا لمتغيدر الكليدة ،فدي
حددين لددم تظهددر فددروق فددي البعددد االنفعددالي والنفسددي لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي
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محافظ ددة الخلي ددل وفق ددا لمتغي ددر الكلي ددة ،والج دددول ( )21يوض ددح المتوس ددطات الحس ددابية والخط ددأ المعي دداري
للكفاءة الذاتية وأبعادها:
الجدول ()21
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لدرجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك
فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير التخصص

أبعاد الكفاءة الذاتية
البعد األكاديمي
البعد االنفعالي والنفسي
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

التخصص

المتوسط الحسابي

الخطأ المعياري

علمي

2.84

0.04

علوم إنسانية

2.71

0.04

علمي

2.89

0.05

علوم إنسانية

2.80

0.04

علمي

2.83

0.05

علوم إنسانية

2.68

0.04

علمي

2.85

0.04

علوم إنسانية

2.73

0.03

يتبين من الجدول ( )21أن الفروق في الكفاءة الذاتيدة وجميدع أبعادهدا كاندت أعلدى عندد طلبدة التخصدص
العلمي ،حي

بلد المتوسي الحسابي للدرجة الكلية للكفاءة الذاتية لكليات العلوم الطبيعية ( )2.85مقابل

( )2.73لكليات العلوم االنسانية.
خامساً :الفروق في درجات الكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيي محافظية
الخليل وفقاً لمتغير الجامعة
أظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي درج ددات الكفدداءة الذاتيددة وفددي جميددع أبعادهددا لدددل طلب ددة
جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل وفقددا لمتغيددر الجامعددة ،والجدددول ( )22يوضددح
الفروق في متوسطات الكفاءة الذاتية بين طلبة جامعة الخليل وطلبة جامعة بوليتكنك فلسطين.
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الجدول ()22
المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لدرجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك
فلسطين في محافظة الخليل وفقا لمتغير الجامعة

أبعاد الكفاءة الذاتية
البعد األكاديمي
البعد االنفعالي والنفسي
البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

الجامعة

المتوسي الحسابي

الخطأ المعياري

جامعة الخليل

2.54

0.04

جامعة بوليتكنك

3.01

0.04

جامعة الخليل

2.71

0.04

جامعة بوليتكنك

2.98

0.04

جامعة الخليل

2.53

0.04

جامعة بوليتكنك

2.99

0.05

جامعة الخليل

2.58

0.03

جامعة بوليتكنك

2.99

0.04

يتبين من الجدول ( )22أن الفروق في البعد األكاديمي تعزل لمتغير الجامعة ،ظهرت بدين طلبدة جامعدة
الخلي ددل وطلب ددة بوليتكني ددك فلس ددطين ،حي د

كان ددت الف ددروق ف ددي البع ددد األك دداديمي بدرج ددة أعل ددى ل دددل طلب ددة

بوليتكنك فلسدطين بمتوسدي حسدابي ( )3.01مقابدل ( )2.54لطلبدة جامعدة الخليدل ،وفدي البعدد االنفعدالي
والنفسي كانت الفروق أعلى لددل طلبدة بوليتكندك فلسدطين بمتوسدي حسدابي بلدد ( )2.98مقابدل ()2.71
لطلبددة جامعددة الخليددل ،وفددي البعددد االجتمدداعي كانددت الفددروق بدرجددة أعلددى لدددل طلبددة بوليتكنددك فلسددطين
بمتوسي حسابي ( )2.99مقابل ( )2.53لطلبة جامعة الخليل ،وفدي الدرجدة الكليدة للكفداءة الذاتيدة كاندت
الف ددروق أعل ددى ل دددل طلب ددة بوليتكن ددك فلس ددطين بمتوس ددي حس ددابي ( )2.99مقاب ددل ( )2.58لطلب ددة جامع ددة
الخليل.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
مقدمة

يتندداول ه دذا الفصددل مناقشددة النتددائج التددي أسددفرت عنهددا الد ارسددة مرتبددة حسددب أسددئلتها ،والتددي تهدددف إلددى
معرف ددة المل ددل األك دداديمي وعالقت دده بالكف دداءة الذاتي ددة ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي
محافظة الخليل من وجهة نظرهم ،كما تضمن هذا الفصل مجموعة من االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مناقشة أسئلة الدراسة
مناقشة نتائج السؤال األول:
ما درجة الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
أش ددارت النت ددائج أن الدرج ددة الكلي ددة العام ددة ح ددول المل ددل األك دداديمي ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك
فلسطين في محافظة الخليل من وجهة نظرهم كانت متوسطة.
وقددد اتفقددت النتيجددة السددابقة مددع نتددائج د ارسددة عقيددل والضددبع ( )2020التددي أشددارت إلددى أن إحسدداس أفدراد
العين ددة بالمل ددل األك دداديمي يقد دع ف ددي ح دددود المتوس ددي ،وك ددذلك د ارس ددة بح دديص ( )2016الت ددي دل ددت إل ددى أن
مستول الملل األكداديمي لددل طلبدة كليدة التربيدة فدي جامعدة الخليدل كدان بشدكل عدام متوسدطا ،كمدا اتفقدت
مع نتائج دراسة الخوالدة (.)2013
بينما لم تتفق النتيجدة السدابقة إلدى حدد كبيدر مدع نتدائج د ارسدة بوخطدة وجعفدور ( )2018التدي أظهدرت أن
مستول الملل األكاديمي لدل عينة الدراسة كان مرتفعا ،وكذلك نتائج دراسة شارب وآخرون (et،Sharp
 )al., 2019التي أشارت أن نص

أفراد العينة يعانون من جميع أعراض الملل األكاديمي.

ويمكن عزو ذلك إلى وجود العوامل واألسباب التي تساهم في نشوء هذه الظاهرة في أوسداط الطلبدة وتولدد
لديهم الشعور بالملل ،وتخلق جوا من القلق والتلكؤ وانعدام الدافعية نحو تنمية مهارات الدراسة.
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كما وأظهرت نتائج الدراسة أن بعد االختيدار والرغبدة فدي التخصدص احتدل المركدز األول حيد

كدان أبدرز

أبعاد الملل األكاديمي السائدة لدل الطلبة ،وجاء في المركز الثاني بعد أسداليب التقيديم ،وجداء فدي المركدز
الثال د

بع ددد محت ددول المن دداهج الد ارس ددية ،وج دداء ف ددي المرك ددز ال ارب ددع بع ددد ط ددرق الت دددريس ،وج دداء ف ددي المرك ددز

الخ ددامس بع ددد الواق ددع األس ددري (االقتص ددادي واالجتم دداعي) ،وج دداء ف ددي المرك ددز الس ددادس واألخي ددر مس ددتقبل
العمل ،وقد اتفق هذا مع نتدائج د ارسدة بحديص ( )2016التدي أشدارت إلدى أن مجدال التقدويم جداء بالمرتبدة
األولدى ،وأوصدت بنداء علدى ذلدك بإعدادة النظدر فدي أسداليب التقدويم واالمتحاندات ،ومدن الممكدن تفسدير أن
أبرز العوامل التي تساهم في إحداث الملل األكداديمي لددل طلبدة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي
محافظة الخليل تتمثل في اقع االختيار والرغبة في التخصص ،على األرجح يدل أن هندا ضدرورة لمدنح
الطال ددب فرص ددة اختي ددار تخصص دده بن دداء عل ددى رطبت ده ،وأن ع دددم اختي ددار الطال ددب للتخص ددص ال ددذي يناس ددبه
يجعله مترددا في االهتمام بد ارسدته ،ممدا يخلدق نوعدا مدن الملدل واالكتئداب ،وتدرل الباحثدة أنده مدن الممكدن
أن أساليب التقييم المتبعة في جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين تجعل الطلبة في حالة دائمة من التدوتر
والقلق ،األمر الذي ينعكس سلبا على درجة دافعيتهم ،مما يتسبب فدي شدعورهم بالملدل وعددم المقددرة علدى
تجاوز االختبار بصورة مرضية ،ومن الممكن أن يكدون محتدول المنداهج طيدر مناسدب الهتمامدات وميدول
الطلبة وما يتطلبه سوق العمل في المسدتقبل ،اذ تعدد المنداهج الد ارسدية مدن المعدايير الواجدب مراعاتهدا فدي
جذب انتباه الطلبة ورفع مستول االهتمام لديهم بما يدرسونه ،مما يجعلهم مدركين ألهمية الدراسة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ما درجة الكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
أشارت النتائج أن الدرجة الكلية العامة للكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في
محافظة الخليل من وجهة نظرهم كانت متوسطة.
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وقد اتفقت النتيجة السابقة مع نتائج دراسة العرسان ( )2017التي أظهرت أن طلبة جامعة حائل
يتمتعون بمستول متوسي من الكفاءة الذاتية ،وكذلك مع نتائج دراسة العلي ومحمد ( ،)2016ويمكن
تفسير هذه النتيجة بأن امتال الطلبة في جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل درجة
متوسطة من الكفاءة الذاتية ،قد يشير إلى مدل حاجتهم إلى ما يعزز انتمائهم لذاتهم ،ويدل على أن
الواقع الذي يعيشونه يتسم إلى حد ما ب ياب المقومات الداعمة للثقة بالنفس وتقدير الذات لدل أفراد
المجتمع بشكل عام ولدل الطلبة بشكل خاص.
مناقشة نتائج السؤال الثالث:
هل توجد عالقة ارتباطية بين درجات الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي الخليل
وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟
أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة ودالة احصائيا بين متوسطات درجات الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية
لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين.
وقد اتفقت النتيجة السابقة مع نتائج دراسات بحثت في متغيرات أكاديمية ونفسية مختلفة منها :دراسة
عقيل والضبع ( )2020التي أشارت أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا بين الملل األكاديمي
وإد ار أبعاد بيئة التعلم ،ودراسة أيوب والبديوي ( )2017التي توصلت إلى وجود عالقة سالبة ودالة
إحصائيا بين التلكؤ األكاديمي بأبعاده والدرجة الكلية والدافعية الذاتية لدل عينة الدراسة ،ودراسة بحيص
( )2016التي بينت وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين متوسي مستول الملل األكاديمي لدل طلبة
كلية التربية بجامعة الخليل والمعدل التراكمي ،ودراسة واند وآخرون ( )Wang et al., 2020التي
أظهرت أن الشعور بالملل وصعوبة المهام المتصورة خففت بشكل كبير من العالقة بين حماس المعلم
والملل المرتبي بالفصل ،وكذلك دراسة خان وآخرون ( )Khan et al., 2019التي أسفرت عن وجود
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عالقة عكسية بين الملل األكاديمي المرتبي بمناخ التعلم والدافعية األكاديمية وكذلك دراسة ليو ولو
( )Liu & Lu, 2017التي أشارت إلى أن الكفاءة الذاتية األكاديمية لدل الطلبة تنبأت بشكل سلبي
بالملل األكاديمي.
ويمكن إعطاء تفسير مقنع لهذه العالقة العكسية بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية ،بأن الملل
األكاديمي حالة نفسية تصيب الطلبة بمشاعر سلبية تجاه التعلم ،تؤدي إلى تراجع مستول االهتمام
بالدراسة وانخفاض قدرة الطلبة في اتمام المهام والواجبات المطلوبة ،وبالتالي انخفاض مستول األداء
األكاديمي نتيجة انخفاض مستول التحفيز الخارجي والداخلي وبالتالي انخفاض مستول الكفاءة الذاتية،
أما في حال امتلك الطلبة مستويات مرتفعة من الكفاءة الذاتية ،وآمنوا بقدراتهم الذاتية في مواجهة
الصعوبات والتحديات المختلفة ،فهذا من شأنه التقليل من تعرضهم للملل األكاديمي ،حي

بإمكانهم

اتمام الواجبات والمهمات والتصدي للظروف الضاططة مهما كانت ،والحصول على مستول مرتفع من
األداء األكاديمي.
مناقشة نتائج السؤال الرابع:
هل تختلف درجات الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظية الخلييل
باختالف الجنس والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة؟
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتول الداللدة ( )0.05≤αفدي درجدات الملدل
األكدداديمي لدددل طلبدة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل تعددزل لمتغيدرات (الجددنس،
المستول الدراسي ،الكلية)
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واتفقت النتيجة السابقة مع نتائج دراسة الحميدي واليوس

( )2019التدي أظهدرت عددم وجدود فدروق ذات

داللددة إحصددائية بددين الددذكور واإلندداث فددي الدرجددة الكليددة للضددجر األكدداديمي وجميددع أبعدداده ،وكددذلك عدددم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من التخصصات العلمية والتخصصات األدبية.
بينمددا تعارضددت النتيجددة السددابقة مددع نتددائج د ارسددة الدويلددة ( )2019التددي كشددفت وجددود فددروق تبعدا لمتغيددر
الجددنس فددي كددل مددن الدرجددة الكليددة والبعددد االنفعددالي للملددل األكدداديمي ،ود ارسددة بوخطددة وجعفددور ()2018
الت ددي بين ددت وج ددود ف ددروق دال ددة إحص ددائيا ف ددي المل ددل األك دداديمي تبع دا لمتغي ددر التخص ددص الد ارس ددي ،ود ارس ددة
بح دديص ( )2016الت ددي أك دددت وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين مس ددتويات المل ددل األك دداديمي تع ددزل
لمتغيددر الجددنس ،حيد
حي

كددان لدددل الددذكور أعلددى مندده لدددل اإلندداث ،ووفقددا لمتغيددر مسددتول السددنة الد ارسددية،

حصل طلبة السنة األولى على درجات أعلى من الملل األكاديمي مقارندة بطلبدة سدنة رابعدة ،وكدذلك

دراسة الخوالدة ( )2013التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيدر الجدنس ،حيد

كدان

مستول الملل األكاديمي لدل اإلناث أعلى من الذكور ،ووجدت فروق تعزل لمتغيدر مسدتول الد ارسدة الدذي
كان لدل طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة أعلى.
وت ددرجح الباحث ددة فكد درة أن الطلب ددة ال ددذكور واإلن دداث يم ددرون بظ ددروف أكاديمي ددة متش ددابهة ،والبيئ ددة التعليمي ددة
المحيطة بهم ال تختل

بينهم ،مما أدل إلى عدم وجود فروق دالدة إحصدائيا بيدنهم ،كمدا أن العوامدل التدي

تثيدر دافعيددتهم وتحفددز نشدداطهم األكدداديمي يتعددرض لهدا كددال الطددرفين علددى حددد سدواء ،كمددا أن درجددة الملددل
األك دداديمي ال تت ددأثر بالمس ددتول الد ارس ددي وق ددد يع ددزو ذل ددك ب ددأن طالبي ددة الطلب ددة يم ددرون ط ددول فتد درة د ارس ددتهم
بظ ددروف معيش ددية ثابت ددة إل ددى ح ددد قري ددب ،وقلم ددا يح دددث تغي ددر عل ددى ظ ددروف الطال ددب خ ددالل فتد درة د ارس ددته
الجامعيددة ،وفيمددا يتعلددق بالتخصددص فإندده مددن الممكددن أن ال يشددكل عدامال أساسدديا فددي تحديددد درجددة الملددل
األكاديمي ألن الملل األكاديمي على األرجح ينشأ عن عوامل لها عالقة بطرق التدريس والبيئدة الجامعيدة
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بش ددكل ع ددام وأن جمي ددع الكلي ددات سد دواء كان ددت كلي ددات عل ددوم طبيعي ددة أو انس ددانية فه ددي تحت دداج لب ددذل الجه ددد
والمتابعة والدراسة المستمرة الجتياز مساقاتها بنجاح ،واالنتقال من مرحلة ألخرل حتى اتمام فترة الدراسة.
بينما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ( )α≤0.05في درجدات
الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسدطين فدي محافظدة الخليدل تعدزل لمتغيدر المعددل
التراكمددي ال ددذي ك ددان أعلددى ل دددل الطلب ددة ال دذين معدددالتهم (جي ددد وجي ددد ج دددا) ،ومددن المحتم ددل أن يع ددود ه ددذا
االخ ددتالف إل ددى أن الطلب ددة ال ددذين مع دددالتهم (جي ددد ،وجي ددد ج دددا) مهتم ددون أكث ددر بمج ددال د ارس ددتهم وبأس دداليب
التقييم التي يستخدمها المدرسون ،وبالتالي هم يبذلون جهدا يفدوق ذلدك الدذي يبذلده الطلبدة الدذين معددالتهم
مقبول ،وهذا من شأنه أن يعرضهم لمزيد من الضغوط والمصاعب والروتين المستمر مدن أجدل المحافظدة
على معدالتهم ،وبذلك تقل لديهم فترات الراحة أو الترفيه ،وقلة الوقت لممارسة الهوايات األخرل مما يزيد
من درجات الملل األكاديمي لدديهم ،وقدد تعارضدت هدذه النتيجدة مدع نتدائج د ارسدة عقيدل والضدبع ()2020
التي أسفرت عن أن أفراد العينة من معدل انجاز (مقبول) قد حصلوا على درجة أعلى على مقياس الملل
األكاديمي ،مقارنة بالطلبة الذين معدالت انجازهم (جيد) و(جيد جدا).
وأظهددرت نتددائج الد ارسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتول الداللددة ( )0.05≤αفددي درجددات
الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل تعدزل لمتغيدر الجامعدة
والذي كان لدل طلبة جامعة الخليل بدرجة أعلى ،وذلك في أبعاد (محتول المناهج وأسداليب التقيديم وواقدع
االختيار).
ومن الممكن أن يعود سبب هذه النتيجة إلى االختالف في مدل تأثير العوامل التي تساهم في رفدع درجدة
الملل األكاديمي لدل الطلبة بين الجامعتين ،وتتوقع الباحثة أن تكون تلك العوامل أكثر تأثي ار على طلبدة
جامعة الخليل من أقرانهم في جامعدة بوليتكندك فلسدطين ،حيد
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تقددم جامعدة الخليدل بدرامج أكاديميدة يغلدب

عليها الطابع األدبي مثل برامج كلية الشريعة والقانون وبرامج كليدة التربيدة وكليدة اثداب ،التدي تعتمدد فدي
مساقاتها على المواد النظريدة ،بينمدا تطدرح جامعدة البوليتكندك بدرامج أكاديميدة يغلدب عليهدا الطدابع العلمدي
كعلوم الهندسة والتخطيي المعاصر ،التي يغلب على مساقاتها التدريب العملي والممارسة الميدانيدة اللدذان
من شأنهما زيادة المتعة أثناء الدراسة والرغبة في االستمرار والتعلم أكثر.
مناقشة نتائج السؤال الخامس:
هل تختلف درجات الكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي محافظية الخلييل
باختالف الجنس والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي والكلية والجامعة؟
أظهددرت النتددائج وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتول الداللددة ( )0.05≤αفددي درجددات الكفدداءة
الذاتي ددة ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك فلس ددطين ف ددي محافظ ددة الخلي ددل تع ددزل لمتغيد درات (الج ددنس،
المعدل التراكمي ،التخصص ،الجامعة)
وقددد تعارضددت النتيجددة السددابقة مددع نتددائج د ارسددة علددي ( )2018التددي أشددارت النتددائج فيهددا إلددى عدددم وجددود
ّ
فد ددروق فد ددي مسد ددتول الكفد دداءة الذاتيد ددة ككد ددل وجميد ددع مجاالتهد ددا ،ومسد ددتول التوجهد ددات الهدفيد ددة ككد ددل وجميد ددع
مجاالتها ،تعزل الختالف متغيرات الجنس ،الفدرع األكداديمي ،المسدتول التعليمدي ،وكدذلك د ارسدة العرسدان
( )2017التي بينت أنه ال توجد فروق في الكفاءة الذاتية تعزل لمتغير التخصص األكاديمي.
بينمددا اتفقددت النتيجددة السددابقة مددع نتددائج د ارسددة دبددي ( )2017التددي أسددفرت عددن وج دود فددروق ذات داللددة
إحصائية بين الجنسين في الكفاءة الذاتية لدل تالميذ السدنة الثانية ثانوي ،والتي كانت لدل الذكور أعلى.
ويمكن عدزو النتيجدة السدابقة بدأن الكفداءة الذاتيدة لددل الطلبدة فدي جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي
محافظة الخليل قد تكون محكومة بمتغير الجنس ،فالذكور واإلناث ال يمتلكون نفس المستول مدن الكفداءة
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الذاتية ،ومن المرجح أن الطلبة الذكور يمتلكون درجة أعلى من الكفاءة الذاتية من اإلناث أن يعود للحالة
البنيويددة للددذكور التددي يتميددزون بهددا عددن اإلندداث ،وتدددعم تطلعدداتهم بشددكل أكبددر ،بينمددا مددا ازلددت األع دراف
والتقاليددد تحكددم األنثددى بددبعض األحكددام فددي الد ارسددة والعمددل ،خاصددة فددي مجتمددع معددروف عندده االنغددالق
كمجتمع محافظة الخليل ،مقارنة مع طيره من مجتمعات المنطقة الفلسطينية.
الفروق تبعا لمتغير المعدل التراكمي:
أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتول الداللدة ) (α≤0.05فدي درجدات الكفدداءة
الذاتيد ددة لد دددل طلبد ددة جد ددامعتي الخليد ددل وبوليتكند ددك فلسد ددطين فد ددي محافظد ددة الخلي د دل تعد ددزل لمتغيد ددر (المعد دددل
التراكمي) ،حي

كان لدل الطلبة الذين معدالتهم (ممتاز) أعلى.

وقد اتفقت مع نتائج دراسة العرسدان ( )2017التدي كشدفت وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي الكفداءة الذاتيدة
تبعا لمتغير مستول التحصيل ،والذي كان أعلى عند الطلبة ذو التحصيل المرتفع ،وقد ترجع هذه النتيجدة
بأن الطلبة الذين حصلوا على معدالت عالية ،يتمتعون بمستويات أعلى مدن الكفداءة الذاتيدة علدى األطلدب
هم طلبة مثابرون ونشيطون ويسعون للمعرفة وتحقيق األهداف ،وال يتسنى لهدم ذلدك اال إذا تدوافرت لدديهم
بالضرورة مستويات عالية من الكفاءة الذاتية والتحفيز الداخلي ،وهذا ما جعلهم يتميزون عن طيرهم.
الفروق تبعا لمتغير الكلية:
أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتول الداللدة ) (α≤0.05فدي درجدات الكفدداءة
الذاتيددة لدددل طلبددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي محافظددة الخليددل تعددزل لمتغيددر (الكليددة) ،حيد
حصل طلبة كليات العلوم الطبيعية على مستويات أعلى من الكفاءة الذاتيدة مدن أقدرانهم فدي كليدات العلدوم
االنسانية.
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وقد تعارضت النتيجة السابقة مع نتدائج د ارسدة علدى ( )2018التدي أشدارت النتدائج إلدى عددم وجدود فدروق
ّ
في مستول الكفاءة الذاتية ككل وجميع مجاالتها ،ومستول التوجهات الهدفية ككل وجميع مجاالتها ،تعزل
الختالف متغير الفرع األكاديمي ،وتعارضت مع نتدائج د ارسدة العرسدان ( )2017التدي بيندت أنده ال توجدد
فروق في الكفاءة الذاتية تعزل لمتغير التخصص األكاديمي.
ومن المحتمل أن يكون االختالف في الكلية عامال مهما فدي التنبدؤ بمسدتول الكفداءة الذاتيدة ،ويعدود ذلدك
ألن السددمات الشخصددية لدددل الطلبددة فددي الجامعددة تتددأثر بمددا يتطلبدده تخصصددهم مددن جهددد ومددا يتطلبدده مددن
إمكانيات وقدرات الزمة لالستمرار في الدراسة فدي ذلدك التخصدص ،وتدرل الباحثدة أن الطلبدة فدي الكليدات
العلميددة ربمددا يمتلكددون مهددارات علميددة ،وقددد ارت عقليددة تفددوق أق درانهم فددي الكليددات األخددرل ،كمددا أن ثقافددة
المجتمع الفلسطيني على األطلب ما زالت ترل أن الطالب ذو التخصص العلمي لديده مقددرات يتفدوق بهدا
عددن طي دره م ددا يجعل دده يحصددل عل ددى المزي ددد م ددن التحفيددز الخ ددارجي ال ددذي ي دددعم طموحدده ويزي ددد م ددن تحفي دزه
الداخلي ويجعله يسمو بكفاءته الذاتية عن طيره.
الفروق تبعا لمتغير الجامعة:
أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتول الداللدة ) (α≤0.05فدي درجدات الكفدداءة
الذاتية لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليدل تعدزل لمتغيدر (الجامعدة) ،حيد
جاء مستول الكفاءة الذاتية لدل طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين أعلى من طلبة جامعة الخليل.
ومددن المحتمددل أن يعددود ذلددك إلددى المفارقددة ف دي المندداخ التعليمددي القددائم فددي الجددامعتين ،فربمددا أن العوامددل
الدافعددة لمسددتول الكفدداءة الذاتيددة نحددو التقدددم تسددود فددي جامعددة بوليتكنددك فلسددطين أكثددر منهددا فددي جامع ددة
الخليددل ،فجامعددة البوليتكنددك تحظددى بالعديددد مددن التخصصددات العلميددة والعمليددة والمعاصدرة التددي ترفددع مددن
مستويات التحفيز الداخلي لدل الفرد والذي له عالقة برفع مستول كفاءته الذاتية.
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الفروق تبعا لمتغير المستوى الدراسي:
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ( )α≤0.05في درجات الكفاءة
الذاتي ددة وأبعاده ددا (البع ددد االنفع ددالي والنفس ددي والبع ددد االجتمد داعي) ل دددل طلب ددة ج ددامعتي الخلي ددل وبوليتكن ددك
فلسدطين فدي محافظددة الخليدل تعددزل لمتغيدر (المسددتول الد ارسدي) ،بينمدا وجدددت فدروق فددي البعدد األكدداديمي
بين الطلبة ،حي

كانت درجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة السنة الرابعة أعلى.

وقد تعارضت النتيجة السابقة مع نتائج دراسة علي ( )2018التدي أشدارت نتائجهدا إلدى عددم وجدود فدروق
ّ
في مستول الكفاءة الذاتية ككل وجميع مجاالتها ،ومستول التوجهات الهدفية ككل وجميع مجاالتها ،تعزل
الخ ددتالف متغي ددر المس ددتول التعليم ددي ،بينم ددا اتفق ددت النتيج ددة الس ددابقة م ددع د ارس ددة العرس ددان ( )2017الت ددي
أسددفرت عددن وجددود فددروق دالددة احصددائيا فددي درجددات الكفدداءة الذاتيددة بددين المسددتويات الد ارسددية الجامعيددة،
والتي كانت لدل الطلبة في المستويات الدراسية األعلى.
ويمكدن عددزو وجددود فددروق فددي مسدتويات الكفدداءة الذاتيددة فددي البعددد األكداديمي والددذي كددان لدددل طلبددة السددنة
الرابعدة أعلدى ،فدي أنده مدن المحتمدل أن طلبدة السدنة األولدى والثانيدة مدا ازلدوا فدي بدايدة مشدوارهم الجددامعي،
الذي تختل

أجواؤه كليا عدن أجدواء الد ارسدة فدي مرحلدة المدرسدة ،فقدد اختلد

المكدان وأصدبح هندا تبداين

فددي طددرق الت دددريس مددن مسدداق ثخ ددر ،حتددى فك درة المسدداقات والمحاض درات وأس دداليب التسددجيل ومتطلب ددات
التخصددص للحصددول علددى النجدداح كلهددا تتميددز بهددا الب درامج األكاديمي دة الجامعيددة عددن الم دواد الد ارسددية فددي
المدرسة ،وبسدبب هدذا االخدتالف االنتقدالي تدرل الباحثدة أنده مدن الممكدن أن تقدل مسدتويات الكفداءة الذاتيدة
لديهم عن طلبة السنة الرابعة التي أظهرت النتائج بأن مستول الكفاءة الذاتية لديهم جاء أعلدى ،وذلدك مدن
المحتمددل أن يكددون بسددبب انخدراطهم الحقيقددي فددي تخصصدداتهم واعتيددادهم علددى الد ارسددة فددي أجدواء نشددطة
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داخل الحرم الجامعي ،كما أن وصولهم لمستول السنة الرابعة يدل علدى اجتيدازهم لكدل المهدام والمتطلبدات
واالمتحانات بنجاح ما يعني تمتعهم بمستويات مرتفعة من الكفاءة الذاتية.
ثانيا :التوصيات

المقدمة :بعد مناقشة أسئلة الدراسة وتفسيرها ،ومن خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتدائج ،خرجدت
الباحثة بالعديد من التوصيات على النحو التالي:
 )1ال بد من إعادة النظر بمحتول المناهج الد ارسدية وأسداليب تدريسدها وطدرق تقويمهدا ،وذلدك للحدد مدن
خطر تعرض الطلبة لدرجات أعلى من الملل األكاديمي الناتج عن محتول المناهج الدراسية.
 )2ضرورة تعزيز مستول الكفاءة الذاتية عند الطلبة خاصة الدذين معددالتهم التراكميدة منخفضدة ،وذلدك
باستخدام البرامج التدريبية المناسبة ومن ذوي االختصاص وفي المجاالت التي تدعم هذا المطلب.
 )3إدراج مساق "مهارات التنظيم الذاتي" لما يحتويه هذا المساق من معلومات هامة تساعد الطلبة فدي
أن يمتلكوا مهارات جيدة فدي التنظديم الدذاتي تعيدنهم علدى االسدتمرار فدي حيداتهم الجامعيدة ومواجهدة
الصعوبات بأعلى درجة من الكفاءة الذاتية.
 )4ضرورة مراعاة ميول الطلبة وتوجهاتهم في اختيار تخصصداتهم الجامعيدة ،والتركيدز علدى اختبدارات
المي ددول المهني ددة قب ددل التس ددجيل ف ددي أي تخص ددص ،ألن ه ددذا ي دددعم وبش ددكل كبي ددر انطباع ددات الطلب ددة
وتلبية رغباتهم الدراسية والمهنية.
 )5تطوير أساليب التقويم وجعلها أكثر شمولية وأال تقتصر على االمتحانات.
 )6إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث وبخاصة أثر برنامج معرفي سلوكي فدي خفدض مسدتول الملدل
األكدداديمي لدددل طلبددة الجامعددات ،وأيضددا اج دراء د ارسددة تبح د
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فددي اسددتراتيجيات التعامددل مددع الملددل

األكاديمي لدل طلبة الجامعات ،وذلك الستكشاف االستراتيجيات المناسبة وطير المناسبة ،ومن ثدم
تدريب الطلبة وتشجيعهم على استخدام ما هو مناسب.
 )7عص درنة وس ددائل التعل دديم وجعله ددا أكث ددر متع ددة بالنس ددبة للطال ددب ،واس ددتخدام أس دداليب تعل دديم وأنش ددطة ال
منهجية من شأنها خفض مستول الملل األكاديمي وتعزيز الكفاءة الذاتية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية الدراسات العليا

ماجستير التوجيه واالرشاد التربوي والنفسي
استبانة
أخي الطالب /أختي الطالبة /المحترمين:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:

"الملل األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعتي
الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل"

وذلك استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجستير في برنامج التوجيه واإلرشاد من كلية الدراسات العليا،

وبغرض جمع البيانات الالزمة ،قد تم تطوير هذه االستبانة ،لذا نرجو التكرم باإلجابة عن أسئلتها

وفقراتها ،علما بأن البيانات التي تحويها هذه االستبانة هي ألطراض البح

العلمي فقي ،وسيتم الحفا

على سريتها.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة :لريجان نضال
القسم األول :البيانات األولية:

يرجى وضع إشارة (×) داخل مربع اإلجابة التي تتفق مع حالتك.
الجنس:
المستوى الدراسي:

ذكر

أنثى

سنة اولى

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة

المعدل التراكمي:

مقبول

الكلية:

جيد جدا

جيد

ممتاز

علوم طبيعية

علوم إنسانية

الجامعة:

جامعة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين
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القسم الثاني( :فقرات االستبانة):
المجال األول( :الملل األكاديمي)

الرقم

البعد األول :طرق التدريس
1
2
3

أشعر ببيء مرور الوقت في المحاضرات.

معظم المدرسين يستخدمون طرق تدريس مملة.

كثي ار ما أفقد التواصل مع االساتذة في المحاضرات بسبب طرق تدريسهم التقليدية.

4

طرق التدريس التي يستخدمها معظم االساتذة تثير الك بة والضجر.

5

اشعر باالستياء من قلة التفاعل بيني وبين أساتذتي.

6

طرق التدريس التي يستخدمها كثير من األساتذة كونت لدي اتجاها سلبيا نحو التعلم.

7

اشعر بعدم االرتياح في الكثير من المحاضرات بسبب طرق التدريس النظرية الجافة.

1

يغلب على محتول المناهج الدراسية التكرار والتداخل.

2

محتول معظم المواد الدراسية في تخصصي يخلو من االمتاع.

3

يغلب على محتول المناهج الدراسية اإلطالة المملة.

4

يغلب على المناهج الدراسية قلة النشاطات والتطبيق العملي.

5

محتول معظم المناهج الدراسية ال يتناسب مع ميولي ورغباتي.

6

محتول معظم المناهج الدراسية ال ينمي عندي الفضول العلمي.

البعد الثاني :محتوى المناهج الدراسية

7

يقلقني ضع

ارتباط محتول معظم المناهج الدراسية بمستقبلي المهني.

8

يزعجني ضع

ارتباط محتول المناهج الدراسية بتوجهات المجتمع.

1

عدم موضوعية بعض األساتذة في تقويم أداء الطلبة تثير مخاوفي.

2

اعتماد التقويم على االمتحانات يسبب لي ضيقا شديدا.

3

يضايقني كثي ار أنطاية التدريس في كثير من المرات هي حفظ المعلومات.

4

يضايقني تركيز معظم االمتحانات على المواد النظرية.

5

أسئلة معظم االمتحانات تسبب لي التوتر واالنزعاج.

6

كثي ار ما يرعبني الفشل في االمتحانات.

البعد الثالث :أساليب التقييم

التي تعطى لنا يخلو من الموضوعية.

7

أشعر أن تقييم الوظائ

1

ال أتوقع توفر فرص عمل في مجال تخصصي.

2

تضخم أعداد الطلبة في التخصص يجعلني أشعر بعدم وجود فرصة عمل مستقبال.

3

يؤرقني أن هنا عدم شفافية في التوظيف.

4

ينتابني حالة من اإلحباط نتيجة البطالة السائدة في أوساط الخريجين من زمالئي.

5

أشعر بأن العمل في مجال تخصصي ال يلبي احتياجاتي المادية.

6

العمل في مهنة أفضل من الوظيفة يسيطر على تفكيري ومخططاتي

7

لدل شعور باإلحباط من مستقبلي الوظيفي.

البعد الرابع :مستقبل العمل
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المجال األول( :الملل األكاديمي)

الرقم
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البعد الخامس :واقع االختيار والرغبة في التخصص
1

أميل إلى تغيير تخصصي إلى تخصص آخر.

2

قدراتي األكاديمية والمعرفية ال تؤهلني إلنهاء دراستي في تخصصي الحالي.

3

تخصصي ال يلبي رطبتي وطموحي.

4

ال أنسجم مع زمالئي في التخصص.

5

أفضل تكوين صداقات مع طلبة من تخصصات أخرل.

6

ال أحب العمل في مجال تخصصي

1

أشعر بعدم االستقرار داخل أسرتي.

2

البيئة األسرية طير مناسبة للدراسة.

3

ال يهتم أفراد أسرتي بالتعليم والتعلم.

4

أفتقد التشجيع الوالدي نحو الدراسة.

البعد السادس :الواقع األسري (االقتصادي واالجتماعي)



المجال الثاني( :الكفاءة الذاتية)

الرقم

( )1البعد األول :البعد األكاديمي
1

أجتهد في حل الوظائ

الجامعية.

عن المعلومة في الكتب والمصادر العلمية.

2

أبح

3

قدرتي على التركيز في الدراسة قوية.

4

أنا متفوق أكاديميا.

5

أهتم بالتحضير للمحاضرات.

6

أنهي وظائفي الجامعية بسهولة وبسرعة.

7

أهتم بالمعلومات العامة بشكل كبير.

8

أجد سهولة في اإلجابة عن أسئلة المحاضر.

9

أتذكر الموضوعات الدراسية بسهولة.

10

أشعر بالرغبة في مطالعة الكتب والمقاالت العلمية.

11

ألتزم بالمحاضرات والمواعيد الدراسية.
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المجال الثاني( :الكفاءة الذاتية)

الرقم

( )2البعد الثاني :البعد االنفعالي والنفسي
1

أشعر بالتفاؤل واألمل.

2

أشعر بالرضا عن ذاتي.

3

أثق بذاتي وبقدراتي.

4

أعتقد بأني ذو حظ سعيد.

5

أسعى إلى أن أكون صداقات عديدة.

6

أستطيع التعامل بفاعلية مع الضغوط التي تواجهني.

7

أستطيع التغلب على شعوري بالقلق.

8

أستطيع السيطرة على مشاعري.

9

أشار من حولي بالفكاهة والضحك

1

عالقاتي مع زمالئي في الجامعة مبنية على االحترام.

2

أستطيع المحافظة على عالقاتي مع اثخرين.

( )3البعد الثالث :البعد االجتماعي

3
4

عالقاتي مع مشرفي في الجامعة مبنية على االحترام.
ّ
باستطاعتي التعامل مع جميع الناس دون تمييز.

5

يحترمني زمالئي ويقدرون صداقتي.

6

باستطاعتي حل الخالفات التي تحدث بيني وبين زمالئي.

7

أتمتع بشعبية بين زمالئي.

8

يمكنني أقناع اثخرين بوجهة نظري.

9

أتحدث مع اثخرين بسهولة.

10

أجد صعوبة في إقامة الصداقات مع اثخرين.

11

أحظى بإعجاب أصدقائي

شك ار لتعاونكم
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