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 هداءاإل
 أهدي هذا الجهد المتواضع إلى

 . أبي وأميصغيرا...  من ربياني

 اللذان لم يدخرا جهدا في تشجيعي 

 إلى نبض قلبي وقلمي .... زوجي الغالي

الذي لم يتوانى لحظة في مساعدتي إلتمام دراستي منذ أن كنت طالبة في البكالوريوس إلى هذه اللحظة 
 اجستير وأنا على أبواب الحصول على درجة الم

 اري "نعيم" و"بيالر" إلى من تذوقت بهم طعم األمومة .... صغ

 إلى كل األصدقاء الذي كانوا معي في رحلة الدراسة

 إلى من ساهم في تعليمي ولو بحرف في حياتي الدراسية 

 إليكم جميعا أهدي عملي هذا 
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 شكر وتقدير 
 

جد هلل تعالى حامدة شاكرة فضله بأن من  من هذا العمل، إال أن أس تهاءن االال يسعني وقد شارفت على 
تمرار، وألهمني الصبر إلنجاز هذا العمل، فالحمد هلل  الصحة والعافية، وأعطاني القوة والعزيمة لالسعلّي ب 

 رب العالمين

ثم أتقدم بالشكر والعرفان لهذا الصرح التعليمي الذي أنتمي إليه_ جامعة الخليل_ ممثلة برئيس مجلس  
وموظفيها الذين كان لهم الفضل في  )نبيل الجعبري( وكل عمدائها ورؤساء أقسامها  أمنائها الدكتور

 ة للتعلم  إتاحة الفرص

كما وأتقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور )نبيل الجندي( الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، ولم يبخل  
 بنصائحه وتوجيهاته إلى أن خرجت إلى حيز الوجود 

ين تفضلوا بمناقشة هذه الرسالة، وما ذ للتحكيم )أعضاء لجنة المناقشة( بكل أساتذتها اوأتقدم شاكرة للجنة ا
 شادات ساهمت في إثرائها قدموه من إر 

إلى األساتذة األفاضل الذين تعاونوا في تحكيم أدوات هذه الدراسة، وقدموا لي التسهيالت في عملية جمع  
.. النائب األكاديمي لجامعة بوليتكنيك فلسطين . البيانات وأخص بالذكر الدكتور )مصطفى أبو الصفا(
   جميعا   شكرا لكم

فإن شكري وامتناني موصول لكل من ساهم في انجاز هذا العمل لو بكلمة أو نصيحة   وليس آخرا   وأخيرا  
 أو مساعدة، لكم أسمى عبارات الشكر والتقدير
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 الملخص

دفت هذه الدراسة إلى التعرف علدى طبيعدة العالقدة بدين الملدل األكداديمي والكفداءة الذاتيدة، وهددفت أيضدا ه
المسدتول الدراسدي لمتغيدرات كدل مدن الجدنس و  كاديمي والكفاءة الذاتية تبعا  إلى معرفة الفروق بين الملل األ

بوليتكنددك و جددامعتي الخليددل  طلبددةمجتمددع الدراسددة مددن جميددع ، وتكددون كليددةالالمعدددل التراكمددي والجامعددة و و 
( طالددب 7000)( طالددب فددي جامعددة الخليددل و9500ع )، بواقدداطالبدد (16500فلسددطين، والبددالد عددددهم )

 ، جميعهم في مرحلة البكالوريوس.وليتكنيكفي جامعة الب

 اتددديببنددداء أد  قامدددت سدددة، حيددد  الدرا اف هدددذهلتحقيدددق أهدددد  رتبددداطيهج الوصدددفي االثدددة المدددنت الباحاسدددتخدم
( فقدرة موزعدة علدى سدتة أبعداد، وهدي علدى 39الدذي يتكدون مدن )  ،الملدل األكداديمي  مقيداسوهمدا:  الدراسة  

لرغبدة مل، واقع االختيدار وااسية، أساليب التقييم، مستقبل العالترتيب: طرق التدريس، محتول المناهج الدر 
( فقدرة موزعدة علدى ثالثدة 31ة الدذي تكدون مدن )الكفداءة الذاتيدوأخيرا الواقع األسدري، ومقيداس   تخصص بال

، وبعدد التحقدق مدن صددق وثبدات أبعاد وهدي: البعدد األكداديمي والبعدد االنفعدالي النفسدي والبعدد االجتمداعي
( 541قهدا علدى عيندة قوامهدا )تطبيتم   ا على المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة،ة وعرضهالدراس  اتيأد 

مدن جامعدة بوليتكندك  ا  ( طالبد211مدن جامعدة الخليدل، و) ا  ( طالب330قع )ات بواع البيانلغرض جم  اطالب
 فلسطين.

 ما يلي:لنتائج كوظهرت ا لغايات تحليل البيانات، (SPSSاستخدمت الباحثة برنامج تحليل البيانات)

، ةوسدطمت ت محافظدة الخليدل جداء فلسدطين فديل وبوليتكندك جدامعتي الخليدالملل األكداديمي فدي    درجة (1
 محافظة الخليل جاء متوسطا. جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيالكفاءة الذاتية في  جةدر وأيضا 

 بددين( α ≤ 0.05لددة )أظهددرت النتددائج وجددود عالقددة عكسددية سددالبة ودالددة إحصددائيا عنددد مسددتول الدال (2
 كفاءة الذاتية.متوسطات درجات الملل األكاديمي وال

متوسددطات  فددي( α ≤ 0.05نددد مسددتول الداللددة )دالددة إحصددائيا عأظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق  (3
 .كليةوال المستول الدراسيتعزل لمتغيرات الجنس و  يالملل األكاديمدرجات 

متوسدطات درجدات  فدي( α ≤ 0.05مسدتول الداللدة ) أظهدرت النتدائج وجدود فدروق دالدة إحصدائيا عندد  (4
ل الملدل فدي جامعدة الخليدل ، حي  كان مسدتو المعدل التراكميو جامعة تعزل لمتغير ال كاديميالملل األ

 أعلى، وعند الطلبة اللذين معدالتهم التراكمية جيد وجيد جدا.



 ذ
 

النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا عند مستول الداللة )  (5 ( في درجات α ≤ 0.05كما وأسفرت 
لمتغ تعزل  الذاتية  الكفاءة  والكليةيرامتوسطات  التراكمي  والمعدل  الجنس  كوالجامع  ت  حي   انت  ة، 

جة الكفاءة الذاتية عند الذكور أعلى من االناث، ولدل الطلبة الذين تخصصاتهم علمية أكثر من  در 
متاز، وكانت درجة الكفاءة الذاتية الذين تخصصاتهم أدبية، ولدل الطلبة الذين معدالتهم التراكمية م

 سطين أعلى من جامعة الخليل. في جامعة بوليتكنك ف
فددي ( α ≤ 0.05عنددد مسددتول الداللددة ) فددروق دالددة إحصددائيا ج إلددى عدددم وجددود كمددا وخلصددت النتددائ (6

 .تعزل لمتغير المستول الدراسيمتوسطات درجات الكفاءة الذاتية 

نظدددر فدددي محتدددول مدددن التوصددديات كدددان أهمهدددا ضدددرورة إعدددادة ال وبنددداء علدددى النتدددائج قددددمت الباحثدددة العديدددد 
امعتي الخليددل جدد طلبددةف مددن تعددرض للتخ يدد ،مهددايو قطلبددة وأسدداليب تدريسددها وطددرق تلمندداهج المقدمددة لال

من خالل البدرامج التدريبيدة المختلفدة  طلبةللملل، وضرورة تعزيز الكفاءة الذاتية لدل ال  وبوليتكنك فلسطين
الضداططة  هة الظروفعلى مواج طلبةع مستول الكفاءة الذاتية، وتحسين قدرة المن ذوي االختصاص لرف
 بالملل. ولة دون وقوعهمأثناء فترة الدراسة والحيل

 ، المعدل التراكمي.لملل األكاديمي، الكفاءة الذاتيةالكلمات المفتاحية: ا
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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. 



 ز
 

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

لدددة الجامعدددة، والتدددي يحتددداج فيهدددا أن يكدددون منفتحدددا علدددى حالمدرسدددة، إلدددى الطالدددب النشدددي المنفدددتح فدددي مر 

الجامعددة مجتمعددا واسددعا مددن المواقدد  التربويددة واالجتماعيددة المختلفدددة،  وتعددد  المعاصددرة،متطلبددات الحيدداة 

ويددد طلبتهددا وكادرهددا بددالخبرات والمهددارات عديدددة مددن العالقددات، وهددي تسددعى لتز  ا  تتطددور بددين أفرادهددا أنواعدد

لدب، فدي تشدكيل شخصدية الطا حقيقيدا   إسدهاما  ي تسدهم هدوالقيم واالتجاهات المختلفة، بدل وأكثدر مدن ذلدك ف

، إال أن الطالب قد يتعرض أثناء فترة دراسدته للعديدد مدن المشداكل النفسدية وتحضيره الستقبال عالم المهن

 وتؤثر في كفاءته الذاتية. ول الملل األكاديمي لديهد من مستأو األكاديمية التي تزي

 روهرمدددان، تيبوبدددوس، مدددن كدددل يدددرل  إذ  األكددداديمي، الطالدددب  أداء علدددى السدددلبية آثددداره األكددداديمي وللملدددل

 مدن كغيرهدا كاندت  التدي دراسدتهم، فدي( Tibubos, Rohrmann & Ringeisen, 2019) ورينجيسدن

عالقددة موجبددة ودالددة إحصددائيا  هنددا  أنار الملددل وانعكاسدداته، الدراسددات والبحددوث العلميددة التددي تناولددت آثدد

عدن اثثدار التفاضدلية للمتعدة والملدل، علدى كفداءة اإلنجداز عندد  الدراسدة  بين الملل واإلنجاز، حي  كشدفت 

 .طلبةودرجاتهم، وكشفت عن آثار الملل الضارة على األداء السلوكي لل طلبةال

 أو النفسدية المشداكل مدن كغيرهدا طلبدةال تواجده مشدكلة لملدلا أن( Sharp, 2017) شدارب  يعتقد  حين في

، حي  تؤدي بهم إلى معايشة حالة من عددم الرضدا، أو االسدتهتار بالدراسدة، الدراسة  فترة  أثناء  األكاديمية

، إن الملل سلبي إلى حد كبير، ويعطل اإلنجاز، ويتسم بالمشاعر السلبية التي تصاحب عنها  العزوف  أو

 .القيام بأي عمل
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( أن الملل األكاديمي يعتبر من المشاعر السلبية التي تصيب Finkielsztein, 2019) فينكيلزتين ويرل 

في  طلبةباإلرهاق، األكاديمي، ويؤثر على أدائهم داخل الفصل، وأيضا تختل  أساليب ال  ات جامعال  طلبة

ع أسدداليب سددلوكية، ولكددن معرفيددة، ومددنهم مددن يتبدد أسدداليب  يتبددعالتعامددل مددع الملددل لددو أصددابهم، فمددنهم مددن 

 كلما تقدم الطالب في سنوات الدراسة قل شغفه وزاد الملل األكاديمي لديه.

 فدددددي طلبددددةال عنددددد  العقدددددل بعددددادات  يرتبطددددان الملددددل أو الضدددددجر أن( 2019) واليوسدددد  الحميدددددي ويؤكددددد 

 بددددةطلال طمددددوح تلبيددددة الدراسدددية المندددداهج تسددددتطيع ال حددددين رئيسدددية بصددددفة ينشددددأ الضددددجر وأن ،ات جامعدددال

 وتسدمح التفكيدر تثيدر بطريقدة معروضةالدراسية  المادة تكون  بأن  المشكالت   حل  يرتبيفي حين    وشغفهم،

 التدي ،للمجازفدة وميلده الطالدب  حمداس مدن ترفدع التددريس وطدرق  المنداهج كون ت أن يتطلب  كما  بالمناقشة،

 ال عندددما يزيددد  بالضددجر رالشددعو  أن دراسددتهما نتددائج وتبددين الددتعلم، فددي الرغبددة لزيددادة الدافعيددة عددن تعبددر

 المجازفددة أو المشددكالت  حددل العقددل فددي عددادات  باسددتخدام التقددويم أو يةالتدريسدد الطريقددة أو المددنهج سددمحي

 .ومسؤول واع بشكل

مختلفدة يسدعون لتحقيقهدا، كدأن  يمتلكون أهدافا   طلبةأن الوفيما يتعلق بالكفاءة الذاتية لدل الطلبة، ال شك 

حصلون على درجات مرتفعة أكثر من طيرهم مما يميزهم عنهم، ويؤهلهم لددخول يكونوا متفوقين دراسيا، ي

عالم المهن من أبواب واسدعة، وتكدون دافعيدتهم مرتفعدة لتحقيدق هدذا الهددف، أو يمتلكدون درجدة عاليدة مدن 

 من مشكالت. يواجهون الكفاءة الذاتية، تساعدهم على تخطي ما 

 واع، وإدرا  سدليم بتخطديي المشدكالت، مواجهة على الذاتية بقدرته الفرد   اقتناع  أن(  2018)  يونس  وتؤكد 

 امتالكدده علددى حقددا يدددل مددا وهددذا والمهددارة، اإلنجدداز مددن قدددرة بددأعلى إليدده الموكلددة المهددام أداء مددن يمكندده

تعددد الكفدداءة الذاتيددة مددن محددددات الددتعلم المهمددة، وتعبددر عددن قدددرة  لددذلك الذاتيددة، الكفدداءة مددن عاليددة لدرجددة

ا نجدداز وتحقيددق المرامددي فددي مجددال المهنددة أو الدراسددة، فهددي ال تتعلددق بالمشدداعر فقددي، إنمددالفددرد علددى اإل

يتعاملون مع  لمرتفعةالكفاءة الذاتية ا ي و مواجهة العقبات، إن األفراد ذ  ند تبصر الفرد عما يستطيع فعله ع
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تيدة المنخفضدة قدد يكوندوا واألفدراد ذوو الكفداءة الذا ،وااللتدزام الهدوءالمشكالت والمواق  الصعبة بمزيد من 

 .عكس ذلك

( مفهوم الكفاءة الذاتية من المواضيع المهمة التي تحتل مرتبة رئيسية في النظريدة 2019يعتبر الشريف )

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

 مهامه بما يتوافق مع قدراته. وإنجاز ومشاعرهه معتقدات شخصية تمكنه من التحكم في أفكار 

ينظدرون إلدى  وأالأهددافهم،  تحقيدقوسدعيهم نحدو  طلبدةمما سدبق يتضدح دور الكفداءة الذاتيدة علدى مثدابرة ال

صددرار نحددو النجدداح أنفسددهم أنهددم فاشددلون، رطددم تحملهددم مسددؤولية اإلخفدداق فددي بعددض المواقدد ، إال أن اإل

ن مدداذا لددو أصدديب الطالددب بالملددل أو الفتددور األكدداديمي بسددبب مددا قددد يقدد  أمددام الصددعوبات ويددذللها، لكدد

 يتعرض له من مشكالت أثناء فترة الدراسة، والتي قد تؤثر على أدائه األكاديمي؟

فدددي  طلبدددةخاصدددة الملدددل األكددداديمي الدددذي يصددديب ال أبعادهدددا، تتعددددد اثثدددار السدددلبية للملدددل والتدددي  وبسدددبب 

بعدض  أن للباحثدةالتربدوي الدذي تنداول دراسدة هدذا المفهدوم، فقدد تبدين المرحلة الجامعيدة، وبمراجعدة األدب  

البددداحثين قددداموا بدراسدددة مسدددتول الملدددل األكددداديمي وعالقتددده بدددبعض المتغيدددرات فدددي بلددددانهم مثدددل االطتدددراب 

 وطيرها. داء الوظيفي، والدافعية الداخليةاالجتماعي، واأل

ا وطالبدددة، يدرسدددون ( طال253دراسدددة شدددملت )( 2019) واليوسددد الحميددددي  ل أجدددر   الكويدددت جامعدددة  فددديبددد 

 األكدداديمي للضددجر الكليددة الدرجددة بددين احصددائيا ودالددة موجبددة ارتباطيددة عالقددة وجددود مددن نتائجهددا  وتبددين

 قددديم وتراوحدددت  ،هأبعددداد  وطالبيدددة العقدددل لعدددادات  الكليدددة للدرجدددة ،التددددريس وطدددرق  والمدددنهج لتقدددويما وأبعادهدددا

وعدادات  الملدل أو الضدجر وجدود عالقدة بدين  علدى  يددل  ما(  0.378-0.145)  بين  ما  االرتباط  معامالت 

 العقل.

 وسددبب  مرتفدع، طلبددةال لددل الملدل مسددتول  أن نتائجهدا خددالل مدن( 2018)وجعفدوربوخطددة  دراسدة أظهدرت 

 يسددتح   فددال التقددويم أمددا التجديددد، وعدددم بالرتابددة الطالددب  تشددعر المتبعددة التدددريس أسدداليب  أن النتيجددة هددذه
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 قاعدددة فددي المقدمددة المددادة اسددترجاع علدددى يعتمددد وال  شددامل، طيددر وهددو الحدددوار فددي كشددريك التلميددذ  تفكيددر

 .الدراسة

جامعدة  طلبةبين  امستول التلكؤ األكاديمي كان مرتفعأن ( 2018)  زمالئهاو كما أظهرت دراسة ميسون   

على انتشار حي  تعتبر ظاهرة التلكؤ مؤشرا   ،ورقلة، مما يعني أن هنا  انتشار لظاهرة التلكؤ األكاديمي

 الوقدت  إدارة مهدارة طلبةال امتال  عدم هو الظاهرة هذه انتشار وسبب  ،طلبةال بين األكاديمي  الملل  ظاهرة

 حيد   ذلك، في سبب  طلبةال بين السائدة األفكار أن كما الدراسية،  المهمات   بإنجاز  يسمح  بشكل  وتنظيمه

 كامدل دراسدة عليه أكدت  ما وهذا فيها، ليفهتك يتم التي المهمات  إنجاز في سيفشل أنه فكرة الطالب   يحمل

 .العراق في القادسية جامعة طلبة على أجريت  التي( 2017) وآخرون 

 أسدباب  األردن فدي عجلدون  جامعدة طلبدة علدى طبقدت  التدي دراسدته خدالل  مدن  عدزا  فقد (  2016)  عبود   أما

 ،ناجحدددة راسددديةد  وخطدددوات  دراسدددي برندددامج وضدددع فددي طلبدددةال إمكانيدددات  ضدددع  إلدددى األكددداديمي التسددويف

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

 .الفشل

 الممارسدة قلدة ىإلد سدببه يعدود  كداديمياأل ملدليعدانون مدن ال  طلبةال  أنه(  2017)  الفضيلة  دراسة  بينت   وقد 

 تندوع عددم أن كمدا تجديدد، دون  األوقدات  معظدم يفد متشدابهة بيئيدة ظدروف فدي يكدون   التعلم  وأن  الميدانية،

 يسدددتخدمون  المعلمدددين معظدددم أن حيدد   األكددداديمي، الملدددل ظهددور فدددي ا  أساسدددي ا  سددببيعتبدددر  التعلددديم أسدداليب 

 .تحفيز أو تجديد  دون  التدريس عملية أثناء المحاضرة  أسلوب 

 بلدد األكداديمي الملدل ول مست أنإلى ( 2016) بحيص  دراسة أشارت  فقد  الخليل جامعة طلبةل  بالنسبة  أما

 التددريس أساليب  يليه مرتفعة، درجة بلد الذي التقويم مجال كان تأثرا   المجاالت  أكثر وأن متوسطة،  درجة

 .متوسطة بدرجة األخيرة بالمرتبة كان التعليمي المحتول  مجال أما متوسي، بمستول 
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 هدال التعليمدي التددريس ةجدود  أن( Rosas & Esquivel, 2019) واسدكيفيل روسداس دراسدة بيندت  وقدد 

 الذاتيدددة والكفددداءة التعلددديم جدددودة تدددؤثر حيددد   األكددداديمي، الملدددل وكدددذلك األكاديميدددة الذاتيدددة بالكفددداءة عالقدددة

وهدددذا التدددأثير يكدددون طيدددر مباشدددر علدددى الملدددل  الفصدددل، فدددي واالنتبددداه األكددداديمي الملدددل علدددى األكاديميدددة

 االهتمدددام وزيدددادة الملدددل تقليدددل فددديأساسددديا امال عددد طلبدددةال وتحفيدددز المعلدددم سدددلو  يعتبدددر حيددد   ،األكددداديمي

 .الفصل األكاديمي داخل

 المدرسددة فددي بهددا المددرتبي والملددل الذاتيددة الكفدداءة فددي( Liu &Lu, 2017) ولددو ليددو دراسددة بحثددت  وقددد 

 األكداديمي، بالملدل سدلب ا تتدأثر طلبدةلل األكاديميدة الذاتيدة الكفداءة أن  إلدى  النتدائج  وأشارت   الصينية،  الثانوية

 اتبداع وأن ،طلبدةلل بالنسدبة موثوقيدة أكثدر هداب المدرتبي والملل األكاديمية الذاتية الكفاءة بين العالقة  وكانت 

 .داخل الص  والملل األكاديمية الذاتية الكفاءة بين السلبية العالقة خففت  نشطة تدريس طرق  المعلمين

القدددة بدددين الملدددل والكفددداءة الذاتيدددة، الدراسدددات السدددابقة تسدددتنتج الباحثدددة أن هندددا  ع اسدددتعراض  خدددالل ومدددن

فالطالب يظهر لديه الملل بسبب العديد من العوامل التي ذكرتها الدراسات السابقة منهدا مدا يتعلدق بدالمعلم 

ومنهدا مدا يتعلدق بالطالدب وقدرتده علدى  ،وطريقة تدريسه واالستراتيجيات التدي يتبعهدا أثنداء عمليدة التددريس

المهدارات التعليميدة التدي يسدعى إلدى تحقيقهدا المعلدم، لدذلك   إتقانوقدرته على    ،التفاعل مع البيئة التعليمية

الخليددل  تيجددامع طلبددة لدددل الذاتيددة والكفدداءة كدداديمياأل الملددل بددينجدداءت هددذه الدراسددة للبحدد  فددي العالقددة 

 .الخليل محافظة يوبوليتكنك فلسطين ف

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

 طلبدةالللتطوير األكاديمي على مستول الكادر التعليمي وجمهور   حقيقيا    اهتماما    ات جامعال بد أن تلقي ال

ونفسددية،  اجتماعيددة أكاديميددةداخددل أسددوار الجامعددة، مددا بددين مشددكالت  طلبددةإذ تتعدددد مشددكالت ال لددديها،

وتحدددديات وصدددعوبات مختلفدددة، قدددد تدددودي بهدددم إلدددى درجدددات مرتفعدددة مدددن الضدددجر والملدددل علدددى المسدددتول 
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هذا  ومن ،أهدافهمبداعاتهم، وينحصر تفكيرهم بتحقيق أدنى مستول من إاقاتهم، وتقل  األكاديمي، فتفتر ط

 الفلسطينية لمواجهة عدو التعليم الفاتك، أال وهو الملل؟! ات جامعالمنطلق تتساءل الباحثة ماذا صنعت ال

مددا وراء تتددوالى الدراسددات، تكثددر األبحدداث فددي كددل جانددب، تددزداد الضددغوطات ويقددل الوقددت، يسددعى العددالم ل

 جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديو تغيددرا كبيددرا فددي عصددر العولمددة،  المعرفددة، تغيددرت طبيعددة التعلدديم

التدي  ات جامعدمدن ال مابمعزل عن هذا كله، فه اليستاللتان طينية الفلس محافظة الخليل هما من الجامعات 

افس ندددوالتجديدددد ومواكبدددة العصدددر، لتاهتمامدددا للتطدددوير  توليددداناضدددحا فدددي اثوندددة األخيدددرة، و تقددددما و  اأحرزتددد

ح من أجل الددين والدوطن، ويمتلدك أفدرادا دح وما زال يكافدددي كافددب الفلسطيندددا، فالشعددة وتحقق طاياتهددبجدي

 طلبدددة ة احتكدددا  الباحثدددة بدددالكثير مدددنيعتبدددرون أن الدددتعلم والتعلددديم شدددكل مدددن أشدددكال النضدددال، لكدددن ونتيجددد

كليددددة الدراسددددات العليددددا، وبعددددد أن كانددددت طالبددددة منتظمددددة فددددي برنددددامج جامعددددة الخليددددل أثندددداء دراسددددتها فددددي 

 تناولدددت ومراجعدددة بعدددض الدراسدددات التدددي  رشددداد التربدددوي والنفسدددي(،البكدددالوريوس، تخصدددص )التوجيددده واإل

( التددي أجريددت علددى 2016ة، مثددل دراسددة )بحدديص، دددددالفلسطينيات جامعددفددي ال كدداديمياأل موضددوع الملددل

بيدة بجامعدة الخليدل، اختيدروا بطريقدة العيندة العشدوائية الطبقيدة، وأشدارت نتددائج ( طالبدا مدن كليدة التر 212)

الدراسة إلى وجود الملل بدرجة متوسطة لدل أفراد العينة، فإن هدذا يددل علدى تسدلل الملدل األكداديمي عندد 

لددل  ، لدذلك جداءت هدذه الدراسدة تستقصدي مسدتول وجدود الملدل األكداديمي وعالقتده بالكفداءة الذاتيدةطلبةال

 ولتجيب عن األسئلة اثتية: محافظة الخليل، جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في بةطل

 محافظة الخليل؟  جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في بةطلالملل األكاديمي لدل  درجةما  •

 ما نسبة انتشار الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك؟  •

 ة لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل؟ ما درجة الكفاءة الذاتي •
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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؟ 

عتي الخليل وبوليتكنك فلسطين  هل تختل  متوسطات درجات الملل األكاديمي لدل طلبة جام •

 ؟ الجامعةو  كليةال و  المعدل التراكميو  المستول الدراسيو  الجنسباختالف 

تختل    •   فلسطين   وبوليتكنك  الخليل  جامعتي  طلبة  لدل  األكاديمي  الملل  درجات   متوسطات هل 

 والجامعة؟  والكلية التراكمي والمعدل الدراسي والمستول  الجنس باختالف

 أهمية الدراسة 
 لى عدة مستويات على النحو اثتي:ت أهمية الدراسة عجاء

 ألهمية النظرية وتكمن في:ا

من الناحية  طلبةأهمية المتغيرات الشخصية التي تناولتها الدراسة والتي لها أثر واضح على أداء ال (1

 ، ويمتددد طلبددةفالملددل األكدداديمي يمثددل عاطفددة معقدددة تددؤثر سددلبيا علددى الحالددة النفسددية لل األكاديميددة،

تأثيرهددا علددى المسددار التعليمددي، تتطددور مددع مددرور الوقددت إلددى حالددة مددن عدددم اإلنجدداز، أمددا الكفدداءة 

الذاتيدددة فهدددي مجموعدددة القددددرات واإلمكاندددات التدددي يمتلكهدددا الفدددرد وتسددداعده علدددى تخطدددي العقبدددات 

والمشددددكالت التددددي تواجهدددده، وأداء السددددلوكيات التددددي تضددددمن لدددده النجدددداح علددددى الصددددعيد الشخصددددي 

 ، وتسعى الباحثة إلثراء هذه المفاهيم.واألكاديمي

تهدددتم بدددالوقوف علدددى مسدددتول الملدددل األكددداديمي وعالقتددده بالكفددداءة الذاتيدددة لددددل شدددريحة مهمدددة مدددن  (2

وتطمدح الباحثدة  ،اثمال في بناء المستقبل المشدرق  الذين تعقد عليهم الجامعات  طلبةالمجتمع وهم 

وذلدك لنددرة األبحداث  ،وعبحداث حدول هدذا الموضدألثراء المكتبة العربية بمزيد مدن الدراسدات واإلى ا

 المتعلقة بدراسة هذين المتغيرين.
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قددد تسدداعد هددذه الدراسددة فددي توضدديح مفهددوم الملددل األكدداديمي فددي الحيدداة الدراسددية والتعليميددة، حيدد   (3

 التوقد اثثار السلبية المتعلقة به، واإلجابة علدى سدؤال، هدل هندا  خطدر التخلد  عدن الدراسدة أو 

 ة الملل األكاديمي؟عنها نتيج

 األهمية التطبيقية وتكمن في: 

جددامعتي الخليددل  طلبددةتسددعى هددذه الدراسددة للتنبددؤ بالملددل األكدداديمي وعالقتدده بالكفدداءة الذاتيددة لدددل  (1

ومدن الممكدن أن تسدهم  ،من خالل مجموعدة مدن المتغيدرات   الخليلمحافظة    وبوليتكنك فلسطين في

وسددوف  ،تدددني التحصدديل الندداتج عددن الملددل األكدداديمي نتائجهددا فددي ايجدداد حلددول أكاديميددة لمشددكلة

فدي سدبيل  ،تساعد صانعي القرار في مؤسسدات التعلديم العدالي بتحددي  برامجهدا التعليميدة وتنويعهدا

ومن أجل أن تؤتي العملية التربويدة ثمارهدا فدي خلدق  ،طلبةالحد من حدوث الملل األكاديمي عند ال

 ح دون كلل أو ملل.جيل واع يتحمل المسؤولية ويسعى للنجا

محافظددة الخليددل مددن  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديإذ تعددد  الفلسددطينياألهميددة للمجتمددع  (2

تددنعكس إيجابيددا علددى  ات جامعددالفلسددطينية، وتبنددي ثقافددة التطددوير والتغييددر فددي الالجامعددات كبددرل 

 نوعية الخريج الفلسطيني.

ومواصدلة البحد  فيهدا إلثدراء المكتبدة  منهداتقة قد تسدهم هدذه الدراسدة فدي تقدديم مقترحدات بحثيدة مشد (3

 العربية عامة، والفلسطينية خاصة باألبحاث األكاديمية ذات الصلة.

 أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اثتية:

محافظددة  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي طلبددةالملددل األكدداديمي لدددل  درجددةالتعددرف علددى  (1

 الخليل.
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  محافظة في فلسطين وبوليتكنك الخليل جامعتي  طلبة لدل الذاتية الكفاءة درجة على فالتعر  (2
 .الخليل

  طلبة لدل الذاتية  والكفاءة األكاديمي الملل متغيري  بين إحصائيا دالة عالقة وجود  على التعرف (3
 الخليل  محافظة في فلسطين وبوليتكنك الخليل جامعتي

ة عندددد متوسدددطات درجدددات الملدددل األكددداديمي تعدددزل الكشددد  عدددن وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائي (4

 .الجامعةو  كليةالو المعدل التراكمي و المستول الدراسي و  الجنس لمتغيرات 

الكشدددد  عددددن وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد متوسددددطات درجددددات الكفدددداءة الذاتيددددة تعددددزل  (5

  والجامعة. الدراسي والمعدل التراكمي والكليةالجنس والمستول  لمتغيرات 

 الدراسة حدود

" الملدل األكداديمي  وهدو الذي تناولته هدذه الدراسدة  الحد الموضوعي بالعنواناقتصر  أما حدود الدراسة فقد  

، وقدد شددار  "الخليدل محافظدة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فدي طلبدة لددل الذاتيدة بالكفداءة وعالقتده

وهددؤالء الطلبددة مثلددو الحددد  اسددات العليددافددي هددذه الدراسددة طلبددة مرحلددة البكددالوريوس، ولددم تشددمل طلبددة الدر 

فدددي العدددام الدراسدددي  ،وأيضدددا اقتصدددرت هدددذه الدراسدددة علدددى جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك فلسدددطين البشدددري،

كحد زمني لهذه الدراسة، وبهذا قد تختل  النتائج فيمدا لدو طبقدت الدراسدة   2021ثاني  الفصل ال-الجامعي

  على جامعات أخرل أو في فترة دراسية مختلفة.

 مصطلحات الدراسة

 الملل األكاديمي:  -1

  تعطل   سلبية  مشاعر  تحمل  بالتعلم،  مرتبطة  الضجر   من  حالة  بأنه(  Sharp, 2017)  شارب   يعرفه

 . بالتعليم المتعلقة األنشطة أو بالفصل الدراسة أثناء خاصة الجامعي، التعليم سياق في طلبةال إنجاز
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  استجاباته عند    ستجيب رجة التي يحصل عليها الم: الد ويمكن تعريف الملل األكاديمي إجرائيا بأنه

 لمقياس الملل األكاديمي المستخدم في هذه الدراسة.

 الكفاءة الذاتية:  -2

 من   إليه  يوكل  ما   إنجاز  في  يستخدمها  الفرد التي  ومعارف  قدرات   أنها  على (  2018)  يونس  تعرفها

  وسلو    سليم  بتخطيي  تهاومواجه  مشكالت   من   يعترضه  ما  حل  على  بقدرته  الداخلي  وشعوره  مهام،

ذاته  و   سليم، كانت صورته عن  فلو  نفسه وشخصيته،  الفرد عن  فكرة وصورة  ، سوف  إيجابيةهي 

يكون قادرا على تحقيق أهدافه والوصول لطموحاته، وتخطي الصعوبات ومواجهة المشكالت، وإن 

قدرات تسعفه  ولن  المشكالت  من  للكثير  يتعرض  فسوف  سلبية،  نفسه  عن  صورته  في كانت  ه 

 مواجهتها.

بأنه إجرائيا:  الذاتية  الكفاءة  تعريف  الويمكن  عليها  يحصل  التي  الدرجة    استجاباته بعد    مستجيب ا 

 لمقياس الكفاءة الذاتية المستخدم في هذه الدراسة.
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 الفصل الثاني

 أوال: اإلطار النظري 

 اهية الملل األكاديميم

الطلبة أثناء فترة دراستهم للكثير من المشكالت النفسية أو األكاديمية أو االجتماعية التي   قد يتعرض 
 تؤثر على أدائهم ومستواهم األكاديمي، ومن هذه المشكالت األكاديمية ما يسمى الملل األكاديمي. 

ر بها الفرد خالل فترة انعدام النشاط أو عندد عددم الملل يعد حالة انفعالية يم( بأن 2019أشارت الدويلة )

 فدددي الرغبدددة وعددددم بدددالنفور الطالدددب  شدددعور بأنددده( 2019) بلبددداي عرفددده، وتاالهتمدددام بدددالفرص المحيطدددة بددده

 الرغبددة غيدداب  إلددى ويشددير الطالددب، اهتمدام فددي متكددرر أو عددام نقددص  مدع المواقدد  مددن العديددد  فددي الدراسدة

 باإلحبدداط شددعوره بعددد  الطالددب  تنتدداب  حالددة وهددو التركيددز، وعدددم الشددرود  إلددى يددؤدي ممددا بالدراسددة واالهتمدام

 الدراسي.

حالددة مددن المشدداعر طيددر السددارة ونقددص المثيددرات، هددو الملددل عمومددا ( أن 2020وذكددر عقيددل والضددبع )

واالسددتمتاع باالهتمامددات، وانخفدداض درجددة اإلثددارة الفسددديولوجية، وأن المجددال األساسددي للملددل يتمثددل فدددي 

يشددعرون بالملددل أن الوقددت طويددل جدددا، وكأندده يتوقدد  بددال حددرا ،  نحيدد  يقددرر األفددراد الددذي ،قددت إطالددة الو 

ولخبرة الملل مكون وجداني كالمشاعر طير السارة، ومكون معرفي مثل اإلدراكات المندذرة للوقدت، ومكدون 

فز لتغييدر فسيولوجي مثل انخفاض اإلثارة ومكون تعبيري مثل التعبيدر الصدوتي، ومكدون دافعدي مثدل الحدا

 النشاط أو تر  الموق .

مددن مشددكالت مختلفددة داخددل الجامعددة  يعدداني الشددباب الجددامعي( بأندده فددي واقددع الحددال 2018أورد فلددوح )و 

وانخفدددداض مسددددتول  ،عددددن المحاضددددرات  باألسدددداتذة وطددددرق التدددددريس، وال يدددداب  طلبددددةالتتمثددددل فددددي عالقددددة 

ندداهج الدراسددية وضددع  اإلرشدداد النفسددي فددي د فددي العالمددات واالمتحانددات والميالتحصدديل الدراسددي، والتشددد 
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الجامعددددة، وضدددددع  العالقددددة مدددددع اإلدارة، والخددددوف مدددددن عددددددم النجدددداح فدددددي االمتحانددددات، وعددددددم التكيدددددف 

 مرتفعة.والمدرسين والرغبة في الحصول على عالمات  طلبةالاالجتماعي مع 

 مفهوم الملل األكاديمي 
 عربي-معجم عربي-امع ملل في معجم المعاني الجالنجد تعريف ومعنى   لغويا:

 .في سأم   أو في ضجر   أو يعيش في ملل  ( بمعنى َمل  ) هامصدر و  ملل: )اسم(

 الملل: سمة على حرة الذفرل خل  األذن.

"فقدددددان اإلثددددارة، واالسددددتمتاع، والرضددددا، ( هددددو 2018كمددددا ورد فددددي دراسددددة بوخطددددة وجعفددددور )الملددددل: و 

  والحماس، واالهتمام".

 اصطالحًا:

 بأنده( Harris, 2000) هداريس وفدق تعريفده يمكدن األكداديمي الملدل بأن( 2020) بعوالض عقيل أشار

 سدددار طيدددر انفعدددال أنددده أو المختلفددددددددددددة، األكاديميدددددددة المواقدددددددددد  خدددالل تظهدددر سدددارة طيدددر وجدانيدددة حالدددة"

 ."للتعلم دافعيتهم على سلبي ا وتؤثر ،طلبةال انتباه تجذب  التي المثيرات  بنقص  يوص 

يمثدددل مشددداعر سدددلبية تددددفع الشدددخص أنددده " ت وآخدددرون يددد( أن الملدددل كمدددا يدددراه ن2019ذكدددرت الدويلدددة )و 

 ". لمغادرة الموق  أو تغيير النشاط

 فقدددان" هددو أندده علددى األكدداديمي الملددل تعريددف يمكددن أندده عددن نتتحدددثا( 2018) وجعفددور بوخطددة أمددا

 ".واالهتمام والحماس، والرضا، واالستمتاع، اإلثارة،

( بأنه "حالة داخلية لدل المتعلم تدفعه إلى ال ياب الذهني وتشتت االنتباه 2016عالق وميلود )  وتعرفه

وقلدددة وقلدددة التركيدددز فدددي الموقددد  التعليمدددي واإلحسددداس بدددالخمول والضدددجر والضددديق والرغبدددة فدددي الندددوم 

 .متابعة الدروسفي  االهتمام انخفاض المشاركة و 
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 أشكال الملل األكاديمي 
أن الملل يأتي   حدول تحديدد أشكال الملدل عندد تالميدذ المرحلدة الثانوية  ا( في دراسته2016)  زروالأوردت  

 :في خمسة أشكال كاثتي

o يميدز هدذا الندوع مدن الملدل تجربدة التالميدذ الدذين يقددرون أنده ملل تأكيد الذات أو الملل النرجسيي :

يميدددز شخصددديتهم  هم قمدددع كدددل مدددايمدددن أجدددل الحصدددول علدددى انددددماج داخدددل الثانويدددات يحدددتم علددد

 الحقيقية.

o يشدعرون أنهدم تحدت رحمدة أحكدام سدلبية الدذين تالميدذ الوهو يعبر عدن تجربدة   الملل كحماية للذات

 ألساتذتهم وزمالئهم.

o الغرف الص ية.وندرة فرص االستمتاع داخل  الملل كرد فعل لنقص الترفيه 

o خداص بالمعدارف المقدمدةوغياب المعنى الخداص بالمؤسسدة وال الملل كتعبير عن غياب الدافعية، 

 .أو العملية وعدم فائدتها سواء في حياتهم الشخصية

o طويلدة  حي  يظهرون انتقاد لوتيرة الددروس التدي يدرون أنهدا طلبةلدل ال  الملل كشكل إلدراك الزمن

 ويتشكل لديهم انطباع بالركود وبعدم التقدم. ومملة،

 األكاديمي للملل  المفسرة النظريات

 : هي األكاديمي، لمللللملل العام وا مفسرة نظريات  ست  هنا  أن( 2019) بلباي  ذكرت 

 أوهالنون  نظرية -1

 نفسدية حالدة هدو الملدل أن يدرل ( O’Hanlon, 1980) أوهدانلون  أن( 2017) الكدريم عبدد  أوضح

 مدن ينشدأ الملدل وأن والضدغي، والجهدد  والتعدود  االسدتثارة، هي  مفاهيم  أربعة  على  تقوم  فسيولوجية-

 ومتكددرر، ثابددت  لتحفيددز الفددرد  تعددرض  يتضددمن وأيضددا معقددد، ومضددمونه طبيعيددة وأ ماديددة عوامددل

 المرتبطددة لالسددتثارة منعددا تتضددمن بالرتابددة المتسددم التحفيددز خددالل مددن تبدددأ التددي العمليددة أن ويددرل 
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 عبر التي الملل درجات  في كبيرا اختالفا لوحظ كما التعود، حالة وتخلق الدماغية، القشرة بمناطق

 يعانوا أن دون  الرتيبة باألعمال  يقومون  األفراد   فبعض   البيئة،  نفس في  يعملون   ختلفينم أفراد   عنها

 علدى المحافظدة أجدل مدن كبيدرة جهدود  ببدذل قيدامهم عدن آخدرون  يصدرح  حين  في  الملل،  من  مطلقا

 .ألعمالهم أدائهم أثناء في انتباههم

 (1979) زوكرمان نظرية -2

 المسددتول  حددول نظريتدده فددي يددرل ( Zuckerman, 1979) زوكرمددان أن( 2019) بلبدداي ذكددرت 

 مدددن راحدددة أكثدددر أنفسدددهم األفدددراد  فيددده يجدددد  الدددذي الوقدددت  يحددددد  المسدددتول  ذلدددك أن لالسدددتثارة، األمثدددل

 لددل وكبيدرة دافعدة قدوة تشدكل االسدتثارة من  الدرجة  هذه  على  المحافظة  أن  ويعتبر  النفسية،  الناحية

 وتلقدددي اإلثدددارة لتحسددس قدددوي  داخلدددي دافددع لدددكيمت الفدددرد  أن( 2017) والبعدداج الربيعدددي وأورد  الفددرد،

 وإذا بالملددل، لإلصددابة عرضددة أكثددر أصددبح حولدده مددن المثيددرات  اضددمحلت  أو قلددت  وإذا المثيددرات،

 للملددددل التعددددرض  احتماليددددة مددددن نفسددددها تكددددون  النتيجددددة فددددان الوسددددي حددددد  عددددن المثيددددرات  هددددذه زادت 

 وتثيدددر تحفدددزهم ومتوسدددطة دلدددةمعت إثدددارة لدددديهم تكدددون  أن يحددداولون  دائمدددا األفدددراد  ولكدددن والضدددجر،

 .الخارجي بالعالم اتصال على يبقوا أن من ليتمكنوا حواسهم

 1989) بورنستاين نظرية -3

 نتيجددددة ينشددددأ الملددددل أن يددددرل ( Bornstein, 1989)بورنسددددتاين أن( 2017) الكددددريم عبددددد  أورد 

 فددي تلفددةالمخ المثيددرات  مددن للكثيددر التعددرض  وأيضددا طويلددة، ولفتددرة المثيددر لددنفس المسددتمر التعددرض 

 عدددم نتيجددة عليدده بددالظهور الملددل أعددراض  وتبدددأ الفددرد، لدددل التركيددز ينعدددم وبالتددالي قصددير، وقددت 

 بددأن التجددارب  مددن العديددد  بعددد  وذكددر االنجدداز، نقددص  إلددى يددؤدي وهددذا للمثيددرات  الفعليددة االسددتجابة

 ثيددرلم الفددرد  يتعددرض  أن منهددا الملددل، درجددة خفددض  علددى تسدداعد  التددي اإلجددراءات  مددن العديددد  هنددا 

 بتكدرار للمثير التعرض  وأيضا الفرد، لها يتعرض  التي المثيرات  في التنويع ثم  قصيرة،  ولفترة  معين
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 األفراد  لدل االستجابة من مزيد  في تساعد  العوامل هذه كل وممل، رتيب  وسي ضمن  وليس  معين

 .  الملل حدوث  من  والحد 

 الشخصية سمات  نظرية -4

 بدراسدة المهتمدين الدنفس علمداء جهدود  إلدى  تسدتند   مات السد  نظرية  أن  إلى(  2015  الشمالي،)  أشار

 تصدنيف هددف إلدى وصدوال عواملهدا وتحليدل  الشخصدية  سدمات   تحديدد   على  الشخصية،  سيكولوجية

 تركددز مددا وأهددم طيددرهم، عددن وتميددزهم سددلوكهم تحدددد  التددي والصددفات  السددمات  علددى والتعددرف الندداس،

 أصدحاب  يفتدرض  حي   البشري، السلو  تفسر التي العوامل على تركيزها هو السمات   نظرية  عليه

 عدن تختلد  سدمة منهدا كدل يمثل بحي   صفات، من يمتلكون  فيما يختلفون  الناس أن  النظرية  هذه

 .واالندفاع والسيطرة، واالستبشار، والعدوان، االنفعالي، كاالستقرار طيرها،

 عددن تنددتج والتددي يمتلكهددا التددي السددمات  هددي الفددرد  شخصددية يميددز مددا أن( 2019) بلبدداي وذكددرت 

 فدإن عليده وبنداء السدمات، هدذه مدن سمة أنه على وصفه يمكن  الملل  وأن  البيئة،  مع  الوراثة  تفاعل

 مرحلددة إلددى يصددلون  حينمددا األطفددال فددبعض  بالملددل، للشددعور تعرضددهم درجددة فددي يختلفددون  األفددراد 

 في وانشغال ةاستثار  حالة في يكونوا بأن لهم تسمح التي والنشاط االنتباه  أساليب   يطورون   المراهقة

 الدذي االنتبداه، فدي نقصدا تسدبب  بعدادات  االنشدغال إلدى آخدرين أفدرادا   يتجه بينما يفعلونه، شيء  أي

 .والسأم للملل تعرضهم فرصة زيادة إلى يؤدي

  هالي نظرية -5

 أكثدر هدم الموهدوبين الطلبة أن الملل، تفسير في نظريته في ذكر  هالي  أن(  2019)  بلباي  أشارت 

 يؤثر  الموهبة  ومستول   الذكاء  مستول   أن أشار حي    موهبتهم،  تخص   بأعمال وموايق  عندما  استثارة

 اليده، الموكلة بالمهام الطالب  اهتمام مستول  من يزيد  حي    العام،  الطالب   أداء  على  ملحوظا    تأثيرا

 المهدددام فدددي االهتمدددام مسدددتول  انخفددداض  إلدددى أدل عدددام بشدددكل الدددذكاء مسدددتول  قدددل كلمدددا أنددده وبدددين
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 أوضددح كمددا التدددريب، فددرص  مددن االسددتفادة مسددتول  وانخفددض  المعروضددة المددادة فددي أو المطلوبددة

 وقويدة أصديلة بنيويدة موهبدة تمثدل التطوريدة واإلمكاندات   االستعدادات   أن(  2017)  والبعاج  الربيعي

 لإلنجدازات  تبعدا قياسدها يمكدن والتدي للفدرد، الممكن واالنفعالي العقلي النمو مدل  خاللها  من  يتحدد 

 .بالسلو  والمتحكمة المحركة والقول  الخاصة، رات والقد  الحقيقة

 أسباب ودوافع الملل األكاديمي 
والمحددديي طيدددر الممتدددع  الرتيدددب،الملدددل يدددأتي عدددادة مدددن الوسدددي ( بدددأن 2018أوضدددحت بوخطدددة وجعفدددور )

 إلى وجود أسباب عدة للملل األكاديمي منها: ون يؤكد و  للمتعلم

 اغ.االفتقار إلى األشياء المثيرة في أوقات الفر  -1

 عدم وجود الدافعية الداخلية. -2

 عدم االنسجام بين مهارات الفرد والتحديات التي تواجهه. -3

 حدوث الملل كرد فعل على السيطرة الخارجية، أو التعبير عن الرفض للسلطة. -4

 حدوث الملل كاستجابة سلبية للنشاطات الروتينية المتكررة. -5

 لفرد رطم ا عن إرادته. حدوث الملل كنتيجة طبيعية لفرض عمل أو نشاط على ا -6

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

لدددذلك فدددإن الضدددجر يعدددد نتيجدددة محتملدددة  ،يحددددث عنددددما يوجدددد وقدددت فدددراغ طويدددل لددددي الفدددرد بأنددده -الملدددل

ا  يمكن فعلها. للمدركات المتصارعة حول وجود وقت كبير جدا  متاح مع وجود أشياء قليلة جد 

 العوامل المؤثرة على الملل األكاديمي  
 Sohail et) وفدق سدهيل وزمدالؤهخاصدة  طلبدةلددل األفدراد عامدة، ولددل ال يمكدن تفسدير الشدعور بالملدل

al., 2012ي( ون( ت وآخرونNett et al., 2010 ) في ضوء مجمدوعتين مدن العوامدل: عوامدل خارجيدة

الخارجية، واألهداف، وعوامل داخلية تتمثل في السمات الشخصية، تتمثل في الظروف البيئية، والمطالب 
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شرطا أن تتوافر هذه العوامل جميعها لكي يحددث ت العقلية ودرجة الذكاء، وليس والصحة النفسية، والقدرا

، ويؤكددد التددي تكددون صددعبة وضدداططة البيئيددة يمكددن أن ينشددأ كصددفة نفسددية نتيجددة المثيددرات الملددل و  الملددل،

والسددعي  ،االهتمددام والتعلدديم بأسدداليب طيددر مملددة أو يغلددب عليهددا التكددرارعلددى ة وعلددم الددنفس علمدداء التربيدد

 .المتعلم باستمرار تشويقلتحفيز و 

 في الدراسة فيما يلي: طلبةالويمكن حصر هذه العوامل المؤثرة على مستول الملل األكاديمي لدل 

 تتعلق بالمحيي االجتماعي واألسري العوامل التي  -1

علددى أداء المتعلمددين، فانتشددار  يددؤثر المحدديي العددام ألي منظومددة تربويددة( أن 2016جددة )أورد بوفل

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 

ص األوليددداء والقدددائمين عليددده علدددى تعلددديم أبندددائهم وتشدددجيع الفئدددة الطالبدددة للعلدددم علدددى اإلنجددداز وحدددر 

على الدراسة، أما التركيز على أصدحاب األمدوال علدى حسداب   طلبةوالتقدم، كلها عوامل مشجعة لل

وتددؤدي إلدى كددبح دوافددع  طلبدةالفإنهدا كلهددا عوامدل محيطددة مثبطدة لعزيمددة  ،المتعلمدين كمددا هدو سددائد 

هم فدددي الجامعدددة مجدددرد ءلدراسدددة، إلدددى درجدددة يعتقددددون أن بقدددامتعلمدددين وصدددرف اهتمامددداتهم عدددن اال

 مضيعة للوقت. 

 العوامل التي تتعلق بشخصية الطالب  -2

حالددة فقددد  ن إدرا  الفددرد بأندده أصددبح مغتربددا  عددن ذاتدده ونددافرا  منهددا، وهدديأ (2016)ذكددرت عبدداس 

يقيددة، ويتجلددى ذلددك فددي صددورة السددلو  الالواقعددي للفددرد، والددذات الحق مثاليددةاالتصددال بددين الددذات ال

عددددم قددددرة الفدددرد علدددى التواصدددل مدددع نفسددده وشدددعوره  اوالشدددعور بدددالفراغ والفتدددور والملدددل، يندددتج عنهددد

تحقيقه، ويشعر بأن حياته أصبحت بال هدف، فيرل كل المثيرات حوله باالنفصال عما يرطب في 

ا اذا امتلك الطالب شخصية قوية ومستول عال مثيرة للملل والفشل، وأنه ال فائدة من أي شيء، أم
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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.

 بالبيئة الجامعية وقاعات التدريسالعوامل التي تتعلق  -3

ا أن يكدون مناخدا  إيجابيدا ، يعطدي الطالدب   ن( أ2013أوضح الخوالدة والتميمي ) المناخ الصدفّي إمدّ

شعورا  بالطمأنينة، ويشجعه على إقامة عالقات دافئة مع معلميده وزمالئده، ممدا يقدّوي لديده مشداعر 

االنتمددداء، أو يكدددون مناخدددا  صددد ّيا  سدددلبيا ، بمعندددى أن َيشدددعر المتعلمدددون بالضددديق والملدددل فدددي أثنددداء 

صددد ّية، ويشدددعرون بعددددم مالءمدددة المكوندددات الماديدددة لبيئدددة الصددد ، كمدددا وجدددودهم داخدددل الغرفدددة ال

 يشعرون باإلحراج من وجود المعلم، ويسود التنافر في العالقات المتبادلة بينهم.

 المنهاج المقرربي تتعلق العوامل الت -4

عن  التربوية عملية هاّمة ال تقل في أهمّيتها    اهجن عملية تطوير المن( أ2019أوضح عبد الكريم )

ّة طويلدددة، كدددون النعمليدددة بنائددده، إذ ال يمكدددن أن  منددداهج تتدددأّثر بصدددفة كبيدددرة بندددي منهجدددا  ونتركددده مدددد 

والبيئة والمجتمع والّثقافة والنظريات التربوية، فال الطالب ثابت على حاله وال البيئة ساكنة   طالب بال

رة وال نظ ريددات التعلدديم باقيددة علددى دون حددرا  وال المجتمددع جامددد فددي مكاندده وال الثقافددة صددلبة متحجددّ

 .حالها، لذلك فإن تطوير المنهج ُيصبح أمرا  ال طنى عنه وال مفّر منه

 وامل التي تتعلق بأساليب التدريسالع -5

 التعلديم فدي التكدرار طريقدة باسدتخدام القيدام عدن يدنجم الملدل ( بدأن2019) واليوسد  ذكدر الحميددي

 بأندده وسيسددتنتج والضددجر، بالملددل إصددابته إلددى يددؤدي ممددا جيددد، نحددو علددى الطالددب  تخدددم ال والتددي

ويوضدحان أن  ،في مستول إنجازي أقل من قدراتهم  طلبةاليضع  ينجح، هذا    لكي  بالجد   ملزما  ليس

سددببا  فددي حدددوث الملددل وفتددور الهمددة يعتبددر ، طلبددةعنصددر التحدددي الددذي تقدمدده المدددارس للانعدددام 

، رة أقصدى مدا لديده مدن طاقدات وإمكاندات والشعور باإلحباط عندما ال يتداح للطالدب الفرصدة السدتثا
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ممدا يعندي  ،يصديبهم الملدل نتيجدة لعددم اسدتثارة أذهدانهم طلبدةالأن  ون بعدض التربدويين يدر ذكدرا أن و 

للتغلدب علدى مشدكلة الملدل عنددهم، وتؤكدد بعددض  طلبدةالضرورة تضمين التعليم ما يثير اسدتطالع 

يتم عندما يكون هندا  تعلديم يددفع  طلبةاللدل الدراسات التربوية أن بلوغ أقصى اإلمكانات الذهنية 

 بالطالب إلى البح  واالستطالع واالكتشاف.

 يمكن الحكم على جودة بيئة التعلم التي تتعلق بأسداليب التددريس( أنه  2020وأفاد عقيل والضبع )

قة المتبادلة للتعلم، وتوافر الث طلبةيتمثل في القدرة على إثارة دافعية ال األول ، أمافي ضوء عاملين

وآرائهدددم وأفكدددارهم، وتحفيدددزهم لعدددرض مدددا لددددهم مدددن  طلبدددةواحتدددرام مشددداعر ال طلبدددةبدددين األسددداتذة وال

لمواجهدة مشدكالتهم التدي تعدوق قددرتهم  طلبدةابتكارات، وتقديم اإلرشداد األكداديمي لددعم ومسداعدة ال

 طلبدةل علدى تزويدد الوالثاني، ويتمثل في مدل توفر األنشطة طير المنهجية التدي تعمد ،على التعلم

بالمهارات الشخصية واالجتماعية ومهارات التواصل، وتطوير العمل بروح الفريق الواحد من خالل 

 األنشطة.وأعضاء هيئة التدريس في مثل هذه  طلبةمشاركة ال

 عوامل تتعلق باختيار التخصص  -6

را مباشددرا فددي أن واقددع االختيددار المهنددي والرغبددة فددي التخصددص يددؤثر تددأثي (2016سددعيدة ) شدديرت

انجددداز الطالدددب األكددداديمي مدددن عدمددده، فتدددرل الطالدددب الدددذي تتفدددق ميولددده وقدراتددده واتجاهاتددده مدددع 

تخصصه األكاديمي يزيد تحصيله األكاديمي عن الطالب الذي يرل أن تخصصه ال يلبي رطبتده 

فرغبة الطالب بتخصصه يدفعه أكثر إلنجاز المهمات ومواجهة الصدعوبات حتدى بلدوغ   وطموحه،

هداف، وعلى العكس تؤثر عدم الرغبة في التخصص سلبا على أداء الطالدب، وقدد يفقدد شدغفه األ

فددي االسددتمرار فدددي الدراسددة أو يصددداب بالملددل األكددداديمي كحالددة للتعبيدددر عددن فقدددد االهتمددام وقلدددة 

التخصدص بدأن الطالدب أرطدم علدى تخصدص رغبدة باالنسجام مع تخص معين، ربما يعود عدم ال
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يجدددة الضدددغوطات األسدددرية أو ألن المعددددل فدددي المدرسدددة لدددم يسدددمح بااللتحددداق معدددين دون طيدددره نت

 .بالتخصص المرطوب 

 بالملل األكاديمي تتعلقأخرل عوامل  -7

 األكدداديمي، الملددل أسددباب  مددن الدافعيددة مسددتول  تدددني أن( Akdemir, 2019)أكدددمير  بددين لقددد 

 انخفددداض  أن (Argas, 2017) ذلدددك إلدددى وأضددداف أرجددداز الفشدددل، مدددن الخدددوف إلدددى باإلضدددافة

 المهدام، أداء عندد  التركيدز علدى القددرة وضدع  للوقدت، السديئة واإلدارة بالمسدؤولية،  الشعور  مستول 

 وتددددني الدددذات  وتنظددديم الذاتيدددة الكفددداءة ضدددع  إلددى باإلضدددافة متوقعدددة، طيدددر أهدددداف وضدددع وكددذلك

 .والبيئة ت الذا نحو السلبية والتوقعات  الحياة ضغوط أيضا  ( 2016) عبود  وذكر الذات، احترام

 مظاهر الملل األكاديمي 
فددي عدددة صددور كالتددذمر والضددجر  تددأتي طلبددةاهر الملددل األكدداديمي لدددل المظددأن  (2013) الخوالدددةذكددر 

واالمتعدداض، والشددكول مددن حجددم المددواد ومددن تكرارهددا، ومددن االمتحانددات وصددعوبتها، والضددغوطات التددي 

عدددن  ال يددداب  تكدددراركدددافي بمتطلبددداتهم وبدددالمواد و ال تدددواجههم نتيجدددة لالمتحاندددات وكثرتهدددا، وعددددم االهتمدددام

وغيابهم المتكرر عن الحصدص، وعددم  ،م اندماجهم مع دروس بعض األساتذةوشكواهم بعد المحاضرات،  

 أدائهم.، وانخفاض طلبةالوجود الدافعية لديهم، مما ولد انعكاسات سلبية على نفسية 

 طلبةالتداعيات الملل األكاديمي وآثاره على 
وتدددني مسددتول األداء فددي  ،لددى وجددود عالقددة بددين الملددل وتدددني التحصدديل الدراسددي( إ2016) ص بحدديأورد 

 .العمل

األشدددخاص الدددذين يشدددعرون بالملدددل إلدددى االكتئددداب والقلدددق والعدائيدددة  ( إلدددى ميدددول2019وأشدددارت الدويلدددة )

واالطتدددراب والغضدددب والشدددعور بالوحددددة واليدددأس واألداء التعليمدددي المدددنخفض والتوجيددده االجتمددداعي السدددلبي 

 ،والخجل،  كما تبدو عليهم عالمات الالمباالة والغفلة، وعزو حالتهم العقلية المزاجية إلى ظروف خارجية
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بمددا  ،ىدان الشددعور بددالمعنوالشددعور بددالفراغ والرتابددة واالعتياديددة وانعدددام الدافعيددة، والشددعور بالدونيددة، وفقدد

وقصور القدرة علدى حدل  ،الرضا عن حياتهم يجعلهم طير قادرين على التنبؤ بمستقبل ذي معني وضع 

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

 للحياة. ىفي إيجاد معن

 الكفاءة الذاتية 
قدرتده علدى حدل الفدرد الذاتيدة بوتتمثدل فدي قناعدات  ،تعد الكفاءة الذاتية بعدا  من أبعاد الشخصية اإلنسانية

 واإلعدداد مشكالت التي تواجهه والتغلب عليها، وتشكل وظيفة موجهة للسلو  حي  تقوم على التحضير ال

وتسهم الكفاءة الذاتية بالنسبة للممارسة التربوية واالجتماعيدة فدي الداللدة علدى الكي يدة التدي   ،والتخطيي له

حداث والدراسدات العلميدة، لمدا لهدا رتبدة هامدة باألبالذاتيدة تحتدل م وأصبحت الكفاءةويفكر بها الفرد،    يشعر

 من دور مهم يرتبي بسلو  الفرد في المؤسسات المختلفة، فتطوير المؤسسات مرهون بسلو  أفرادها.

 مفهوم الكفاءة الذاتية
قدراتده علدى يشير إلى معتقدات الفدرد حدول إمكانياتده و  مفهوم الكفاءة الذاتية( بأن 2017أوضح البديري )

( Albert Bandura) آلبرت باندورا المعينة وهي من المفاهيم التي ركز عليها العالم اح وأداء المهامالنج

، وأن يتعلمددون بندداء علددى التعزيددز والعقدداب أن األفددراد  افيهدد والتددي يفتددرض الددتعلم االجتمدداعي،  ةنظريددفددي 

الخبدرات و  فةديه، وهذه المعر زء من المعرفة لالخبرات الجديدة يدخلها الفرد إلى نظامه المعرفي، وتصبح ج

المحركددة للسددلو   األساسدديةلددذا فهددي تعددد الوسدديلة فددي مواجهددة المواقدد  المختلفددة،  تعبددر عددن كفاءتدده لذاتدده

ومواجهدة التحدديات  علدى حدل المشدكالت، اإلصراراإلنساني، فالفرد الذي يمتلك كفاءة ذاتية عالية يمتلك  

 والتخلص منها.

 ، كما يلي:في عدة تعريفات  الكفاءة الذاتيةويتجسد مفهوم 

 لغة:  ▪
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المماثلة في القوة، والشرف، والعمل: القدرة علدى  ىبمعن جاء مفهوم الكفاءة في مجمع اللغة العربية

 حسن تصرفه.

 اصطالحًا: ▪

 ممددا حياتدده فددي األحددداث  وتنظدديم إنتدداج علددى الفددرد  بقدددرة اإلحسدداس بأنهددا( 2020) برقيددق عرفهددا

 وقددت  أقصددر فددي نددوع أجددود  مددن قدددر أكبددر إنتدداج وهددي ،الفددرد  لد لدد المهددارات  نمددو فهددم علددى يسدداعد 

 .واالرتياح الرضا من كبير وبقدر مجهود  وبأقل

 الضدرورية األعمدال وتنفيدذ  تنظديم علدى لقدرتده الشدخص  إدراكدات  بأنها(  2020)  سلمان  عرفها  كما

 .فواألهدا المهمات  تنفيذ  أجل من للمهارة المحدد  األداء على للحصول

وثقتده حدول إمكاناتده الذاتيدة ومعلوماتده  اعتقداد الفدرد  لكفداءة الذاتيدة هدي( أن ا2017) أشار البديري 

 .ومدل تمكنه من تحقيق مستول جيد في المهام الدراسية من خالل بذل الجهد المطلوب 

 أنواع الكفاءة الذاتية
 :نهايمكن تصنيف الكفاءة الذاتية إلى عدة أنواع م( أنه 2018أوضحت دبي )

 مةذاتية العاالكفاءة ال (1

والدتحكم  ،ويقصد بهدا القددرة علدى أداء السدلو  الدذي يحقدق نتدائج إيجابيدة ومرطوبدة فدي وقدت معدين

المهددام  ءأدا د فددي الضددغوط الحياتيددة التددي تددؤثر علددى سددلو  األفددراد، وإصدددار التوقعددات الذاتيددة عندد

المدددراد ة لتحقيددق العمددل المثددابرة الالزمددو  والجهددد والنشدداط الفددرد، التددي يقددوم بهدداالمختلفددة واألنشددطة 

 القيام به.

 الكفاءة الذاتية الخاصة (2

علددى أداء مهمددة محددددة فددي نشدداط محدددد، مثددل  قدرتددهيقصددد بهددا أحكددام الفددرد الخاصددة والمرتبطددة ب

 .الرياضيات واألشكال الهندسية، أو في اللغة العربية مثل اإلعراب والتعبير
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 الكفاءة الذاتية األكاديمية (3

ى إدرا  الفدددرد لقدرتددده علدددى أداء المهدددام التعليميدددة لمسدددتويات ة األكاديميدددة إلدددالكفددداءة الذاتيددد تشدددير

مرطوب فيها، أي أنهدا تعندي قددرة الشدخص الفعليدة فدي موضدوعات الدراسدة المتنوعدة داخدل القسدم، 

وهددي تتددأثر بعدددة متغيددرات منهددا: حجددم أفددراد القسددم، عمددر الدارسددين، مسددتول االسددتعداد األكدداديمي 

 . للتحصيل الدراسي

 أبعاد الكفاءة الذاتية
 أبعاد للكفاءة الذاتية وهي: ة( حدد ثالثBanduraباندورا ) ( أن2017أشار البديري )

مددل قدوة االعتقداد بالكفداءة لحدل المشدكالت المختلفدة فدي صدعوبتها، مستول الكفاءة الذاتية: ويعني   -1

همدا بلغدت درجدة لحدل المشدكالت م عتقاد بالكفايةوتتدرج معتقدات الكفاءة الذاتية بين األفراد من اال

 ،االعتقدداد بعدددم الكفايددة لحددل أي مشددكلة مددرورا  باالعتقدداد بحددل المشددكالت الصددعبة إلددى ،صددعوبتها

ويتعلددق هددذا المسددتول أيضددا  بمدددل تعقيددد وصددعوبة المشددكلة ألن اإلنسددان يسددتطيع أن يجمددع خبددرة 

 .يدةكفايته الذاتية اتجاه المشكالت البسيطة والشد 

انتقدددال كفددداءة الدددذات مدددن موقددد  مدددا، إلدددى المواقددد   إلدددىاتيدددة: يشدددير هدددذا البعدددد كفددداءة الذ عموميدددة ال -2

ومهددددام  أعمدددال أداءاألخدددرل المشدددابهة، فددددالفرد يمكنددده النجدددداح فدددي أداء مهدددام مقارنددددة بنجاحددده فددددي 

لفدة، أي مدل شيوع الكفداءة أو انتشدارها عبدر المواقد  والمشدكالت المخت  ا  ويقصد بها أيض  ،مشابهه

أو  ،ن تكدددون خاصددة أو يمكدددن تعميمهدددا علدددى مجموعددة كاملدددة مدددن المواقددد كفددداءة الذاتيدددة أيمكددن لل

 مقتصرة على موق  محدد بعينه. 

ثبددات الكفدداءة الذاتيددة: ويقصددد بدده ثبددات كفدداءة الددذات حتددى عنددد وجددود خبددرات متناقضددة، فتوقعددات  -3

ي حدين خبرات متناقضة فدالرطم من وجود  الكفاءة الذاتية القوية تظل أكثر قدرة على المقاومة على

 ة.ضن التوقعات الضعيفة يمكن أن تنطفئ بسهولة من خالل الخبرات المتناقأ
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كمددا ذكددر "باندددورا" أن كفدداءة الددذات تددؤثر علددى عمليددة انتقدداء السددلو ، وأن عمليددة اختيددار األفددراد ل نشددطة 

تحقيددق ة فددي قدرتدده علددى ن اعتقددادات ذاتيددواألعمددال التددي يقبددل عليهددا تتوقدد  علددى مددا يتددوافر لدددل الفددرد مدد

  ه بصورة مناسبة. ئالنجاح في عمل محدد دون طيره وأدا

 في تفسير الكفاءة الذاتية  نظرية التوّجهات الهدفّية
ات التدي يختارهددا ( أن 2018أوضدحت علددي ) ة النشداطات والمهمددّ مسدتول الكفدداءة الذاتيدة يددؤثر علدى نوعيددّ

ت التي يثق بأنه سينجزها، ويتجنب النشداطات نشاطات والمهّمالبا ما يختار الالمتعلم ليؤديها، فالمتعلم طا

ات التددي يشددعر بأندده طيددر قددادر علددى إنجازهددا، وذلددك بمددا يتوافددق مددع المرحلددة العمريددة لديدده وقدراتدده  والمهمدد 

 الذاتيددة ومددا يمتلكدده مددن مهددارات شخصددية، ويددؤثر مسددتول كفاءتدده الذاتيددة علددى كميددة الجهددد الددذي سدديبذله

طدول الفتدرة يواجده فيهدا العقبدّات التدي تعتدرض طريقده، فكلمدا ارتفدع مسدتول   ز المهّمة، وعلدىالمتعلَم إلنجا

ة وزاد طدول فتدرة المقاومدة لددل المدتعلم أمدام العقبدات التدي  الكفاءة الذاتية زادت كمية الجهدد إلنجداز المهمدّ

 .ديده ل هدافل تحة المتعلم من خالتعترض طريقه والعكس صحيح، فالكفاءة الذاتّية تؤّثر في دافعيّ 

 "المعرفية االجتماعية" لمفهوم الكفاءة الذاتية ( Bandura, 1977تفسير نظرية )

ولكنده أعداد تسدميتها إلدى  ،نظريدة بانددورا عرفدت باسدم نظريدة الدتعلم االجتمداعي( بأن  2018أوردت دبي )

وأن النظريدددة المعرفيدددة  ،ققهددا فدددي نظريتددهالنظريددة المعرفيدددة االجتماعيددة وذلدددك لتضددمين التطدددورات التدددي ح

بمعنى أنهم يستطيعون تنظيم بيئتهم ويزيدوا   ،االجتماعية تتصور بأن األفراد لهم قول فعالة في سلوكياتهم

 من فرص حدوث االستجابة المرطوب فيها.

ي ( تتوسدHarackiewicz, 1995) يفيتشهداراك الكفداءة الذاتيدة كمدا يدرل ( إلدى أن 2018أشارت دبي )و 

الدافعية الداخلية، ويتم تعزيز الميل الداخلي بالرضا عدن النداتج فدي تحقيدق ات الكفاءة على  تأثيرات تلميح

ن الميددل الددداخلي يقددل، كمددا إفدد ،أمددا فددي حالددة عدددم الرضددا أو عدددم إدرا  الكفدداءة ،الهدددف أو إدرا  الكفدداءة

 حقيددددق الهدددددف، ِإْذ إن تجددددابياإليتركددددز هددددذه النظريددددة علددددى أهميددددة التقيدددديم الشخصددددي كوسدددديلة للتعزيددددز 
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مسددتول اإلنجدداز الشخصددي ومددا يصدداحبه مددن الرضددا عددن الددذات يمكددن أن  إلددىالشخصددي، أو الوصددول 

والتدي بددورها تزيدد مدن  ،كما أن الشعور بالرضا لتحقيق الهدف يعمل كمكافأته  ،يعمل بشكل فعال كمعزز

فدي النظريدة المعرفيدة  دا  هدو مفهدوم مهدم جد من هنا نستنتج أن مفهوم الكفاءة الذاتيةو ،  الجهد في المستقبل

االجتماعيددة، ويهددتم بقدددرة األفددراد الشخصددية وطددريقتهم الخاصددة علددى أداء األعمددال بفاعليددة، وأن مسددتول 

الكفدداءة الذاتيددة يددؤثر علددى مسددتول أداء العمددل عنددد األفددراد وبالتددالي تحقيددق األهددداف والطموحددات والددرؤل 

 المستقبلية المتعلقة بكل فرد.

بأنه وبناء على مفهوم الكفاءة الذاتية، فإن أفكار الفرد ومعتقداته تؤثر في انجازاته، ( 2018) شير دبيوت

 وأن مستول الكفاءة الذاتية هو ما يحر  سلو  األفراد.

أن امتال  األفراد لمهارات التنظيم الذاتي تزيد من فرصة اتقان المهام والواجبات   (2009)  العبدلي  وفسر

لمختلفة للقيام بدأي سدلو ، فهدم مسدتمعون جيددون ومتفهمدون، همون المعايير اهم، حي  أنهم يفالموكلة إلي

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
 على النحو اثتي:عوامل جاء ترتيبها حسب قوتها تأثر بكفاءة الذاتية تال ( أن2017ذكر البديري )

الخبرة الشخصية: إذا كان الفدرد ناجحدا  بخبرتده الشخصدية زاد إدراكده لكفاءتده الذاتيدة، أمدا إذا كاندت  (1

خبرته ضعيفة فسوف تقل عملية اإلدرا  لمدل كفاءته لذاته، أي أنه )كلمدا زادت الخبدرة الشخصدية 

الكفدداءة الذاتيددة هددو  سددتول عينددة(، وأفضددل أسددلوب لرفددع مة إلنجدداز مهمددة مالكفدداءة الذاتيدد للفددرد زادت 

 على أتم وجه. أو القدرة على القيام بعمل معينالمهام بالوقت والمهارة المطلوبة نجاز إ
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أداء األقددددران: إذا اسددددتطاع األقددددران أداء عمددددل معددددين بصددددورة مقنعددددة وبقطبددددي السددددلو  السددددلبي أو  (2

ذا لددم يكددن األقددران ندداجحين فددي أداء أي عمددل سددوف يضددع  إيددة، أمددا ت الكفدداءة الذاتزاد  اإليجددابي

 الثقة باثخرين ويقلل من الكفاءة الذاتية.

الفرد بقدرته على االستطاعة الذاتية إلنجداز عمدل معدين ال يغندي عدن   إحساسقناع اللفظي: إن  اإل (3

ة الكفدداءة الفددرد يقددرأ حالدد المهمددة، ِإْذ أنقدرتدده علددى إدراكدده لمدددل كفاءتدده الذاتيددة إزاء ذلددك العمددل أو 

ن أي إمسدددتويات االسدددتثارة العاط يدددة لديددده عنددددما يواجددده موقفدددا  خطدددرا ، فددد إلدددىالخاصدددة بددده بدددالرجوع 

 بالكفاءة الذاتية. اإلحساسأسلوب يساعده على خفض االستثارة يعمل على زيادة 

ت الفسديولوجي زاد  ى أسداس االكتفداءالحالة الفسيولوجية: كلما شعر الفرد أو كان إحساسده جيددا  علد (4

لحاجتدده الفسدديولوجية فسدددوف  اإلشددباعذا كددان الشددعور بددالنقص أو عدددم إالكفدداءة الذاتيددة لديدده، أمددا 

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

 لديه. الذاتية

سددلوكهم عددن  األفددراد اتجدده، ِإْذ يددنظم بعيددد بنو  ظم إلددى حددد تيندد نياإلنسدداالسددلو   إنالتنظدديم الددذاتي:  (5

تتمثددددل فددددي )تقددددديم األداء، العمليددددة  أساسدددديةطريدددق التعزيددددز الددددذاتي الددددذي يتضددددمن ثالثددددة مكوندددات 

التقييمية، واالستجابة الذاتية( وأن هنا  عددا  من األبعاد التقييمية التي يمكن قياس السلو  استنادا  

و السدددلو ، فدددالتعزيز الدددذاتي يدددذهب أعمدددق مدددن لطبيعدددة النشددداط أاألبعددداد وفقدددا   إليهدددا، وتختلددد  هدددذه

المقاييس الموضوعية، ويتم تفسيره وترجمته إلدى تعميمدات ذاتيدة، وأن األداء نفسده قدد يمثدل النجداح 

 .لفرد ما ويمثل الفشل لفرد آخر

ى خلدق الندواتج يميل األفراد إلدتقييم الذات: يتضمن المقارنة بنقاط مرجعية في العملية التقييمية، ِإذ  (6

 نفسهم عندما ينسبون أدائهم إلى أسباب داخلية شخصية أكثر مما ينسبون إلدى عوامدل خارجيدة، أل
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على تعزيز االستجابات الذاتية، فالرضا الشخصي وعددم الرضدا   اإليجابيلذلك يعمل التقييم الذاتي  

 داء.كم على مستول األر المستخدمة للحيتحددان ليس فقي بالمستول الحقيقي ل داء بل بالمعايي

 مصادر الكفاءة الذاتية
 أكد باندورا أن الكفاءة الذاتية تستمد قوتها من خالل أربعة مصادر للمعلومات هي:

الفدددرد يدددتعلم مدددن خدددالل خبراتددده السدددابقة  أن (2011) العتدددوم وآخدددرون أشدددار اختيدددار خبدددرات متقندددة:  (1

مهدم لشدعور الفدرد  الشخصدي مصددر ازاإلنجدئدة، أي أن معنى النجداح والشدعور بالسديطرة علدى البي

 بالكفاءة الذاتية.

 األفدراد المصددر الثداني الدذي يسدتمد ( أن الخبدرات البديلدة تعدد 2017ذكرت دبدي )الخبرات البديلة:   (2

كفددداءتهم وفددداعليتهم الشخصدددية إذ أن مشددداهدة اثخدددرين وهدددم يتعددداملون مدددع التهديددددات وفدددي النهايدددة 

مدن  ،مدن شدأنه أن يخلدق التوقعدات لددل المالحظدين ،عليهدا معها وفي التغلب ينجحون في التعامل  

شريطة أن يكثفوا من جهودهم ويتواصلوا  ،أنهم سيكونون قادرين على تحقيق بعض التحسن باألداء

 في بذلها.

المصدددر يعتمددد علددى الرغبددة الداخليددة والعقليددة  هددذاأن  (2013) الخفدداجيأكددد االسددتثارة االنفعاليددة:  (3

موقدد ، حيدد  أندده كلمددا رطددب الفددرد بالقيددام بسددلو  معددين وهددو  إزاء القيددام بددأييمتلكهددا الفددرد  التددي

مقتنع به، ويؤمن بما يمتلكه من كفايات وامكاندات، زاد مدن فدرص النجداح لديده، وكوندت لديده خبدرة 

 ايجابية أخرل ترفع من مستويات الكفاءة الذاتية لديه.

 تطويرهددا يمكددن الذاتيددة الكفدداءة مصددادر نأ( 2018) وآخددرون  والغددافري ( 2018) الددذيابي مددن كددل وذكددر

 تددعم والتدي بهدا، مدر التدي الخبدرات  خدالل مدن كفاءتده مددل يدر  الفرد  أن أي اإلتقان، خبرات  خالل  من

 بددالفرد، المحيطدة والبيئدة االجتمداعي المحديي مصددرها يكددون  بحيد   اإلثابدة وخبدرات  لديده، النجداح مسدتول 

 كفدداءة، مددن يتلقدداه مددا حددول الفددرد  بمعتقدددات  يتددأثر الددذي الذاتيددة ةالكفدداء مصددادر حددد أ يعتبددر الددذي واإلقندداع
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 بده يشدعر الدذي والتعدب  والقلدق النفسدي والضدغي بدالتوتر تتدأثر والتدي  والفسيولوجية  االنفعالية  الحالة  وأخيرا  

( طبيعدة وبيندة 2012، وقد أوضحت عدودة )لديه الذاتية الكفاءة  من  تزيد   التي  باألنشطة  قيامه  عند   الفرد 

 (.1كما في الشكل )لكفاءة الذاتية ا

 ( 2012)عدودة، (: نموذج طبيعة وبنية الكفاءة الذاتية1شكل رقم )

 
 عوامل تطوير وتحسين الكفاءة الذاتّية 

ج داخليا  لالندماإلى أن يندفعوا  ،عندما تكون كفاءتهم الذاتّية عالّية ون يميل طلبةال( أن 2018ذكر علي )

بالبداية يجب التأكد مدن  الكفاءة، والعديد من االستراتيجيات التي تساعد في تعزيز  ،ص ّيةفي األنشطة ال

ات  ،يمتلكددون القدددرات التددي تمكددنهم مددن إتقددان المهددارات األساسددية طلبددةالأن  ومتددابعتهم فددي جميددع المهمددّ

درة علدددى النجددداح نهم يمتلكدددون القدددبتدددوا لدددذواتهم بدددأوالتدددي يحققدددون النجددداح فيهدددا لطمدددأنتهم بدددأن يث الصدددعبة

وهددذه توصدديات مددن شددأنها أن تعددرز  ،باإلضددافة إلددى تعددريفهم علددى زمددالء ندداجحين لزيددادة كفدداءتهم الذاتيددة

 :طلبةالكفاءة الذاتّية لل

 تشجيع المقارنة الذاتية بدال  من المقارنة مع اثخرين:  -1

 طبيعة وبنية الكفاءة الذاتية 
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ال على المقارنة الذاتية بدال    طلبةلاعمل على تشجيع  ينبغي على العاملين في الهيئات التدريسية 

 مدن المقارندة مع اثخرين، وهذا يتطلب أمرين هما: 

تقيدديم األداء بشددكل فددردي والمحافظددة علددى سددرية التقيدديم، وإعطدداء تغذيددة راجعددة خاصددة بكدددل  •

 طالب على حدة.

 .هن قبل مشرفلب على تقييم أدائه بنفس الطريقة التي تم تقييم أدائه بها ماتشجيع الط •

 على إتقان المهمات التي فيها نوعا من التحدي  طلبةالع جي تش -2

التحدي  طلبةالف مهمات  يتقنون  فيشعرون  تس  ،عندما  الداخلية،  ودافعيتهم  الذاتية  الكفاءة  تعزز 

إنجازهم التدريسية أن يعززوا قدرة    ،باالعتزاز والرضى عن   طلبةالويترتب على أعضاء الهيئات 

وتزويدهم    ،عطائهم التغذية الراجعة المناسبة على أدائهمالل إ من خ  ،  التحّدي على مواجهة مواق

 بالمعايير التي تساعدهم في عملية التقييم. 

 أن األخطاء ممكنة حتى في مواق  النجاح: يدركون  طلبةجعل ال -3

داخل    طلبةالإن   متكّرر،  بشكل  يفشلون  حين  متدنّية  ذاتية  كفاءة   ، المتكّررة  مواق السيطورون 

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

الظروف،    تقنيات واستخدام   مع  التعامل  في  جدول  إذا أكثر  النجاح  بإمكانهم  أّن  يدركون  فإنهم 

يقدموا   أن  المدرسين  وينبغي على  الفشل،  نحو  واقعّية  اتجاهات  بتطوير  وقاموا  حاولوا من جديد 

 لتجّتب أْن يصبح الفشل خبرة متكّررة. ،  صعوبتهاالتوازن من حيفيها نوع من  ات مهم

 عوامل نمو الكفاءة الذاتية 

من العوامل تؤثر    ا  بأن هنا  عدد   ون ن يعتقد ين المعرفييين االجتماعيالمنظر ( بأن  2017أوضحت دبي )

 على نمو الكفاءة الذاتية وهذه العوامل هي:
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 خبرات النجاح والفشل -1

رة بقدراتهم على النجاح في أداء عمل معين، أي أن لديهم كفاءة ذاتية كبيرة  بي ك  بثقة  طلبةالر  يشع

على    طلبة الفي الماضي، ويكون حكم    له  إذا كانوا قد نجحوا في أداء هذا العمل أو عمل مشابه 

ى  النجاح في بعض األحيان على التقدم الذي يحققونه بمرور الزمن، وأحيانا ما يقوم حكمهم عل 

أدائهم زمالئهم    مقارنة  ذاتية بأداء  كفاءة  كون  أنه  الطالب  إحساس  وبمجرد  فإن    عالية  اثخرين، 

، بل على العكس قد تؤدي خبرات وفشل اثخرين إلى  فشل اثخرين وخبراتهم السلبية ال يؤثر به

 شحذ جهوده وهمته. 

 رسائل اثخرين  -2
إلى زيادة اعتقادهم   ،مام في إنجاز عمل  مكانية نجاحه إأو    طلبةال  نجازات يؤدي مديح اثخرين إل 

بشكل إال إذا تمكن الطالب من النجاح في العمل    ،أثر هذا المديح محدود   ويبقىبكفاءتهم الذاتية،  

 .يفعل

 نجاح اثخرين وفشلهم  -3
وبخاصة أولئك    ،كثيرا ما يكتسب الناس معلومات عن كفاءتهم الذاتية من مالحظة نجاح اثخرين

نف في  يبدون  مثالالذين  مستواهم،  أن    س  وفشل    طلبةالذلك  نجاح  في  يفكرون  ما    طلبة الكثيرا 

أكاديمي النجاح في عمل  يقِّومون فرصهم في  لهم في    ،اثخرين، عندما  نجاح زميل  فإن  ولذلك 

القيام بعمل معين يجعله قدوة لهم في هذا العمل، وكثيرا ما يكون ذلك أكثر فاعلية مما لو قام 

 مدرس بنفس العمل.

 ة ككل اح وفشل المجموعنج -4

لدل   يكون  جماعة  طلبةالقد  في  يعملون  عندما  أكثر  ذاتية  كانوا  كفاءة  لو  مما  يعملون   أكثر 

منفردين، وبخاصة عندما يحققون النجاح كجماعة، وهذه الكفاءة الذاتية الجمعية دالة على إدرا  
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أ  طلبةال إدراكهم  على  بل  الجماعة،  وقدرات  الفردية  لقدراتهم  فقي  كفاليس  مدل  على  ءتهم  يضا 

  .ون معا، وينسقون أدوارهم ومستوياتهمعندما يعمل

 خصائص الكفاءة الذاتية 

 الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية 

يتمتعون بخصالت مميدزة  ،من الكفاءة الذاتية بدرجة عاليةيحظون  الذين    طلبة( أن ال2016أشار عبود )

عاليدة وهدم يملكدون  طاقدة ويملكدون لثقدة بدالنفسستول مرتفع من ايتميزون بمطيرهم، فهم يتفردون بها عن  

مهارات اجتماعية فائقة وقدرة على التواصل مع اثخرين، باإلضافة إلدى أنهدم ينسدبون الفشدل بالمهدام إلدى 

 الجهد طير الكافي، يخططون جيدا للمستقبل، ويتحملون المسؤولية.                                       

 تيةضي الكفاءة الذائص العامة لمنخفالخصا

هندددا  سددمات يتميدددز بهددا ذوي الكفددداءة الذاتيددة المنخفضدددة الدددذين ال ( أن 2018أشددارت بوخطدددة وجعفددور )

ويهولددون  لمهددام الصددعبة، وينشددغلون بنقائصددهم،فددي أنهددم يخجلددون كثيددرا مددن اوتتمثددل  ،يثقددون فددي قدددراتهم

السهل أن ينهضوا من كتئاب، وليس من يا لإلجهاد واالالمهام المطلوبة، وقد يقعون بسهولة شديدة كضحا

 النكسات، ولديهم طموحات منخفضة، عدا عن أنهم يركزون على النتائج الفاشلة.

 آثار الكفاءة الذاتية

 أن الكفاءة الذاتية يظهر تأثيرها جليا  خالل أربع عمليات أساسية وهي: (2017البديري )أشار 

ليددة المعرفيددة مددن خددالل مفهددوم القدددرة ة تددؤثر علدى العمالكفدداءة الذاتيدد العمليدة المعرفيددة: إن معتقدددات  -1

ومن خالل اعتقاد األفراد بقدرتهم على السيطرة على البيئة، ومفهوم القدرة يتمثدل فدي دور معتقددات 

كفدداءة الددذات فددي التددأثير علددى كي يددة تأويددل األفددراد لقدددراتهم، فبعضددهم يددرل أن القدددرة يمكددن العمددل 

 بينما يرل بعضهم القدرة على أساس أنها موروثة. ،ء المهام الصعبةواإلفادة من أداعلى تطويرها 
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العملية الدافعية: تلعب المعتقدات الذاتية مدن وجهدة نظدر "بانددورا" دورا  أساسديا  فدي تشدكيل الدافعيدة  -2

 الذاتية للفرد وقدرته على التوجيه الذاتي.

التددي يتعددرض لهددا غوط واإلحباطددات تيددة تددؤثر فددي الضددن اعتقددادات الكفدداءة الذاإالعمليددة الوجدانيددة:  -3

إذ يعتقددددون أن  ،كمدددا تدددؤثر علدددى مسدددتول الدافعيدددة نحدددو إنجددداز المهدددام ،األفددراد مدددن مواقددد  التهديدددد 

زيدادة مسدتول القلدق العتقدادهم بدأن لديس لدديهم القددرة  هدذا إلدىوبالتالي يدؤدي    ،المهام تفوق قدراتهم

 تلك المهمة. إنجازعلى 

 ،بالكفداءة الذاتيدّة يدؤثر فدي سدلوكياتهم طلبدةالأن شدعور (  2018)علدي  بدين  ار السدلو :  عملية اختي -4

ات التدي يكّلفدون بهددا، لده عدددة  مدن حيد  اختيددارهم ل نشدطة واألهدداف وإصددرارهم علدى إنجداز المهمددّ

 هي: آثار للكفاءة الذاتّية في السلو 

 :النشاطات  اختيار ✓

ةي الكفدداءة الذاتذو  طلبددةال( بددأن 2011العلددوان ورندددة )أوضددح  يتجهددون أكثددر لتنفيددذ الواجبددات  يددّ

يعرفدون أنهدم التدي ويبتعدون نوعدا مدا عدن الواجبدات أنهم سوف ينجحون بها،    التي يظنون يقينا

الكفداءة الذاتيددة  وذكددرا بدأن ،فشدلهم بهداسدوف لدن يقومددوا بهدا علدى أتددم وجده، أو يظندون باحتمددال 

الجهدد الدذي مسدتول  ديدد تح مدن خداللجليدا  أثرهدايتضدح  (Pagares, 2005يدرل )حسدب مدا 

والضدغوط التدي  عقبدات لل التصدديالمثدابرة فدي  سدتول ، ومعمدل مدا أو مهمدة مداسيبذله الفرد في  

مسدددتول معرفدددة الفدددرد ومقددددار الصدددالبة أمدددام المواقددد  الصدددعبة، فكلمدددا زاد  تواجهددده، ثدددم درجدددة

 والصالبة.بكفاءته الذاتية زاد الجهد والمثابرة  واقتناعه

  :علم واإلنجازالت ✓

ة إلددى الددتعّلم واإلمددن المرتفددع  لمسددتول ا ي ذو  طلبددةال سددعىي  طلبددةالنجدداز أكثددر مددن الكفدداءة الذاتيددّ

 ،طالبدا مدن القددرةدرجة لرطم من امتالكهم لنفس الالكفاءة الذاتّية بامن  المنخفض    مستول ذوي ال
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إذا  ازهداإلنجثر احتماال بنجاح هم أك ما أن بإمكانهم إنجاز مهمة  ؤمنون الذين ي  طلبةأّن ال  طير

ل تتطلدب مسدتول أقددويختددارون أهددافا   ،أن بإمكدانهم إنجازهدا ؤمندون الددذين ال ي طلبدةبال مدا قورندوا

 يتمكنوا من القيام بها. من الكفاءة الذاتية والقدرات حتى

 ثانيا: الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية

 ( 2020 والضبع، عقيل) دراسة

 بكددالوريوس برندامج طلبددة لددل األكداديمي بالملددل اإلحسداس مسدتول  ىعلدد التعدرف إلدى ةالدراسدد هدذه هددفت 

 طبيعدددة عدددن والكشددد  الدددتعلم، بيئدددة أبعددداد  لدددبعض  إدراكهدددم وطبيعدددة خالدددد، الملدددك بجامعدددة الخاصدددة التربيدددة

 ي،األكدداديم الملددل فددي الفددروق  عددن والكشدد  الددتعلم، بيئددة وإدرا  األكدداديمي الملددل بددين االرتباطيددة العالقددة

 األكداديمي بالملدل التنبدؤ عدن فضدال   األكاديمي، اإلنجاز ومعدل  الدراسي،  للمستول   تبع ا  التعلم  بيئة  وإدرا 

 أعمدددارهم متوسدددي طالبدددا ،( 150) مدددن الدراسدددة عيندددة وتكوندددت  الدددتعلم، بيئدددة أبعددداد  بعدددض  إدرا  خدددالل مدددن

( الرابع -الثال   -الثاني) تويات المس طلبة من طبقية عشوائية بطريقة اختيارهم تم سنة( 20.33) الزمنية

 ألطددراض  مقياسددين تطددوير وتددم خالددد، الملددك بجامعددة التربيددة بكليددة الخاصددة التربيددة بكددالوريوس ببرنددامج

 أفدراد  إحساس أن إلى النتائج وأشارت . التعلم بيئة إدرا  ومقياس األكاديمي، الملل  مقياس:  وهما  الدراسة،

ا إدراكهدم جداء بينمدا المتوسي، حدود  في يقع األكاديمي بالملل  العينة  توجدد  وأنده الدتعلم، بيئدة ألبعداد  إيجابيد 

 النتدائج أظهدرت  كمدا الدتعلم، بيئدة أبعداد  وإدرا  األكداديمي الملدل بدين إحصدائي ا ودالة  سالبة  ارتباطية  عالقة

 األكددداديمي اإلنجددداز منخفضدددي وأن األكددداديمي، بالملدددل اإلحسددداس فدددي الدراسدددي للمسدددتول  أثدددر وجدددود  عددددم

 الرابدددع المسدددتول  طلبدددة وأن األكددداديمي، اإلنجددداز ومرتفعدددي بمتوسدددطي مقارندددة ياديماألكددد بالملدددل رون يشدددع

 اإلنجددداز وأن والثددداني، الثالددد   المسدددتويين طلبدددةب مقارندددة إيجدددابي بشدددكل الدددتعلم بيئدددة أبعددداد  بعدددض  يددددركون 

 التعلم. لبيئة اإليجابي باإلدرا  يتأثر األكاديمي
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 (2019 واليوسف، الحميدي) دراسة

 عدادات  ودور العقدل، وعدادات  األكاديمي الضجر بين العالقة طبيعة على التعرف إلى سةالدرا  هذه  هدفت 

 بدولدددة الجامعدددة طلبدددة لددددل والتخصدددص  الندددوع متغيدددرات  ضدددوء فدددي األكددداديمي بالضدددجر التنبدددؤ فدددي العقدددل

 طلبددة مددن طالبددا( 253) مددن العينددة وتكونددت  االرتبدداطي، الوصددفي المددنهج الدراسددة واسددتخدمت  الكويددت،

بعدد التأكدد مدن  األكداديمي، الضدجر ومقياس العقل عادات  مقياس من كل الدراسة  طبقت   كويت،لا  جامعة

 الدرجة بين إحصائيا دالةو  موجبة  ارتباطية عالقة وجود  إلى  النتائج  أسفرت  وقد صدق وثبات المقياسيين،  

 وحددل سدداؤللتوا مسددؤولة، زفددات بمجا اإلقدددام عددادتي أن واتضددح العقددل، عددادات و  األكدداديمي للضددجر الكليددة

 فددروق  وجددود  عدددم اتضددح كمددا األكدداديمي، بالضددجر التنبددؤ فددي إحصددائيا دالددة بصددورة يسددهمان المشددكالت 

 الددائم االسدتعداد  عادة عدا ما، اأبعاده وطالبية العقل عادات  في واإلناث   الذكور  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 الددذكور بددين إحصددائية لددةالد  ذات  فددروق  وجددود  عدددم اتضددح مددن خددالل التحليددل اإلحصددائي حيدد   ،للددتعلم

 إحصدائية داللة ذات  فروق  وجود  عدم وأيضا أبعاده،  وجميع  األكاديمي  للضجر  الكلية  الدرجة  في  واإلناث 

                        .األدبية والتخصصات  العلمية التخصصات  من الجامعة طلبة بين

 (2019 الدويلة،) دراسة

 إسدهام مددل وتعدرف العددواني، والسدلو  األكداديمي الملدل عداد بأ بدين العالقدة   بحد  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 الدراسدة عيندة تكوندت  وقدد  للجنس، تبعا فيهما والفروق  العدواني،  بالسلو   التنبؤ  في  األكاديمي  الملل  أبعاد 

 اديمي،األكد الملدل مقيداس علديهم طبق الكويت، بدولة الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة  طالبا(  185)  من

 الملدددل مقيددداس علدددى موجبدددة ارتباطيدددة عالقدددة وجدددود  عدددن النتدددائج كشدددفت  وقدددد  العددددواني، سدددلو لا ومقيددداس

 االنفعالي البعد  أن  تبين  وقد  أبعاده،  بجميع  العدواني السلو   مقياس  على  وكذلك أبعاده،  بجميع  األكاديمي

 وجدود  تبدين امك ،%(17.7) بلد تأثير بحجم وذلك العدواني،  بالسلو   التنبؤ  في  دالة  بصورة  يسهم  متغير
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 السددلو  وفددي األكدداديمي، للملددل االنفعددالي والبعددد  الكليددة، الدرجددة مددن كددل فددي لجددنسلمتغيددر ا تبعددا فددروق 

 .أكثر من االناث  الذكور عند  الفروق  وكانت   العدواني،

 (2018 علي،) دراسة

 مرحلدددةلا طلبدددة لددددل دفيدددةاله بالتوجهدددات  وعالقتهدددا الذاتيدددة الكفددداءة عدددن الكشددد  إلدددى الدراسدددة هدددذه هددددفت 

بعدددد  الذاتيدددة، الكفددداءة ومقيددداس الهدفيدددة، التوجهدددات  مقيددداس الباحددد   موقدددد اسدددتخد  فلسدددطين، فدددي الثانويدددة

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

 والحددادي عاشددرلا الصددفوف طلبددة نمدد طالبددا( 405) مددن تكونددت  طبددق الباحدد  أدوات الدراسددة علددى عينددة

 الدراسة نتائجوقد أسفرت  الطبقية، العشوائية بالطريقة اختيارهم تم الناصرة، مدينة في عشر  والثاني  عشر

 كمدا متوسدطة، بدرجدة الهدفيدة التوجهدات  مستول  جاء كما متوسطة، بدرجة جاء الذاتية  الكفاءة  مستول   أن

 التوجهدات  ومستول  مجاالتها، وجميع ككل ةاتيالذ  الكفاءة تول مس  في  فروق   وجود   عدم  إلى  النتائج  أشارت 

 التعليمددي، المسددتول ،األكدداديمي الفددرع ،جددنسال متغيددرات  الخددتالف تعددزل  مجاالتهددا، وجميددع ككددل الهدفيددة

حيد   ،الهدفية والتوجهات  الذاتية الكفاءة مستول  بين إحصائيا دالة ارتباطية  عالقة  وجود   النتائج  وأظهرت 

عمدد لطلبة زادت درجة التوجهات الهدفيدة، وبنداء علدى النتدائج ة الذاتية لدل افعت درجة الكفاءأنه كلما ارت

الباحدد  إلددى تقددديم توصدديات فددي نهايددة الدراسددة، كانددت أهمهددا ضددرورة رفددع مسددتويات الكفدداءة الذاتيددة لدددل 

ي تقدددم اد الدراسددية التددالثانويددة العامددة باسددتخدام البددرامج والتدددريبات المختلفددة، وإعددادة النظددر فددي المددو  طلبددة

 ، ومراعاة مناسبتها لميولهم واهتمامهم في المستقبل.طلبةلل

 (2018 وجعفور، بوخطة) دراسة

 الفدروق  عدن والكشد  الثانويدة المرحلدة تالميدذ  لدل  األكاديمي  الملل  مستول   معرفةإلى    الدراسة  هذه  هدفت 

 الملدل مقيداس علدى تمداد االع تدم الدراسدة أهددف  ولتحقيق  ،(األدبي/العلمي)الدراسي  التخصص   لمتغير  تبعا  
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 السدديكومترية خصائصده مدن التأكددد  وبعدد  مجداالت، ثالثددة علدى موزعدة فقددرة( 31) مدن والمكدون  األكداديمي

 الدراسدة نتدائج وأظهدرت  العشدوائية، بالطريقدة اختيدروا ورقلدة،  بمديندة  تلميدذ (  100)  قوامهدا  عيندة  علدى  طبق

 األكداديمي الملل في إحصائيا دالة فروق  توجد  نهوأ مرتفع،  دراسةال  عينة  لدل  األكاديمي  الملل  مستول   أن

الدراسي، وبسبب هدذه النتيجدة قددمت الباحثتدان مجموعدة مدن التوصديات للحدد مدن   التخصص   لمتغير  تبعا

هددذه الظدداهرة الخطيددرة، كددان أهمهددا ضددرورة إعددادة النظددر فددي المندداهج الدراسددية وتجديددد محتواهددا، وضددرورة 

م، واسدتخدام النشداطات طيدر المنهجيدة فدي إثدراء التعلديم نولوجيا بدالتعليدريس و دمج التكتطوير أساليب الت

   وطيرها.

 (2017دراسة أيوب والبديوي )

 التلكددؤ وبددين ناحيددة مددن الذاتيددة والدافعيددة األكدداديمي التلكددؤ بددين العالقددة عددن الكشدد  إلددى الدراسددة هدددفت 

 كليدة مدن طالبدة( 2018) الدراسدة فدي المشداركات   عددد   وبلدد  أخدرل،  ناحية  من  النفسي  والتدفق  األكاديمي

 خيدرل  داليدا /إعدداد ) األكداديمي التلكدؤ مقيداس  الباحثتان  واستخدمت   األزهر  جامعة  في  اإلنسانية  الدراسات 

  وتوصدددلت  ،(الباحثتدددان إعدددداد ) النفسدددي التددددفق ومقيددداس الذاتيدددة، الدافعيدددة ومقيددداس ،(2015 عبددددالوهاب،

 والدافعيددة الكليددة والدرجددة بأبعدداده األكدداديمي التلكددؤ بددين ئيا  صدداإح دالددة سددالبة ةعالقدد وجددود   إلددى الدراسددة

 الشدعور فقدان بعد  عدا ما النفسي، والتدفق األكاديمي التلكؤ  بين  عالقة  ووجود   الدراسة،  عينة  لدل  الذاتية

 إيجابيددة عالقددة د ووجددو  العينددة، أفددراد  لدددل إحصددائيا دال فغيددر الفرعيددة بأبعدداده بددالتلكؤ ارتباطدده فددي بالوقددت 

 ومنخفضدي مرتفعدي بين    فروق  وجدت  النفسي، أيضا والتدفق الكلية  والدرجة  بأبعادها  الذاتية  الدافعية  بين

 مرتفعددددي بددددين فددددروق  وجددددود  الذاتيدددة، الدافعيددددة منخفضددددي لصددددالح األكددداديمي التلكددددؤ فددددي الذاتيددددة الدافعيدددة

 التنبدؤ يمكدن إندهلدذلك ف النفسدي، التددفق منخفضدي لصالح األكاديمي التلكؤ في النفسي التدفق  ومنخفضي

أوصددددى الباحدددد  بضددددرورة اسددددتخدام سددددي، و النف والتدددددفق الذاتيددددة، الدافعيددددة خددددالل مددددن األكدددداديمي بددددالتلكؤ
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مددن أجددل رفددع مسددتول الكفدداءة الذاتيددة لددديهم للتخ يددف مددن  طلبددةالتدددريبات المناسددبة مددن أجددل رفددع كفدداءة ال

 ظاهرة التلكؤ األكاديمي.

 (2017 دبي،) دراسة

 السددنة تالميددذ  لدددل المدرسددي والتكيددف الذاتيددة الكفدداءة بددين العالقددة عددن الكشدد  إلددى دراسددةلا هددذه هدددفت 

 الوصدددفي المدددنهج الباحددد   ماسدددتخد  ،طالدددب وطالبدددة( 39)مدددن  الدراسدددة عيندددة تكوندددت  وقدددد  ثدددانوي، الثانيدددة

تأكدد مدن وبعدد ال لمدرسدي،ا التكيف ومقياس الذاتية،  الكفاءة  مقياس  فشملت   الدراسة  أدوات   أما  االرتباطي،

 نتددائج أسددفرت  ولقدد أدوات الدراسدة، تددم توزيعهددا علدى العينددة التددي اختيدرت بطريقددة عشددوائية،  صددق وثبددات 

 تالميدذ  لددل النفسدي والتكيدف الذاتيدة الكفداءة بدين إحصدائيا  ودالدة  موجبدة  ارتباطية  عالقة  أنه توجد   الدراسة

 والتكيددددف الذاتيددددة الكفدددداءة بددددين ئياصدددداإح دالددددة موجبددددة ةارتباطيدددد عالقددددة توجددددد  كمددددا ثددددانوي، الثانيددددة السددددنة

 فددي الجنسددين بددين إحصددائية داللددة ذات  فددروق  توجددد  وأيضددا ثددانوي، الثانيددة السددنة تالميددذ  لدددل االجتمدداعي

 فددي الجنسددين بددين إحصددائية داللددة ذات  فددروق  توجددد  كمددا ثددانوي، الثانيددة السدددنة تالميددذ  لدددل الذاتيددة الكفدداءة

فإنده كلمدا زاد مسدتول الكفداءة الذاتيدة عندد عدام  وبشدكل ثدانوي،  ةانيدالث  السدنة  الميدذ ت  لددل  المدرسي  التكيف

 طلبدة، زادت درجة التكيف المدرسي لديهم، وبناء عليه أوصى الباح  بتعزيز الكفاءة الذاتية عند الطلبةال

 لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

 ( 2017العرسان،) دراسة

 هدددذا ولتحقيددق المشددكالت، حددل ومهددارة األكاديميددة ءةالكفددا بددين عالقددةال عددن الكشدد  الدراسددة هددذه هدددفت 

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

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

 الدراسدة، أداتدي وثبدات  صددق مدن التحقق وبعد  فقرة،( 23)من  والمكون   لموضوعاب  المتعلق  لنظري ا  األدب 
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 طالدب ( 200) بواقدع وطالبدة، طالبدا( 450)مدن تكوندت  والتي  المجتمع  عينة  على  االستبيان  الباح    طبق

 لحسابيةا المتوسطات  باستخدام الفروض  اختبار عملية وبعد   بالسعودية،  حائل جامعة  من  طالبة(  250)و

 بمسدددتول  يتمتعدددون  حائدددل جامعدددة طلبدددة أن أهمهدددا كاندددت  نتدددائج لعددددة الباحددد   توصدددل االرتبددداط ت ومعدددامال

 الذاتيدة الكفداءة فدي إحصدائيا دالدة فدروق  وجدود  وكدذلك المشدكالت، حدل ومهدارة  الذاتيدة  الكفداءة  مدن  متوسي

 وكانددت  ،الدراسددي المسدتول  لمتغيددر تبعدا إحصددائيا دالدة فددروق  ووجددود  اإلنداث، لصددالح واإلنداث  الددذكور بدين

 فددروق  توجددد  ال وأندده ،أعلددى مندده لدددل الطلبددة ذو التحصدديل المددنخفض  المرتفددع التحصدديل ذو طلبددةال عنددد 

 مدددن العديدددد  قددددم فقدددد  الباحددد ، بهدددا خدددرج التدددي النتدددائج علدددى وبنددداء األكددداديمي، التخصدددص  لمتغيدددر تعدددزل 

 ورفددع لددديهم األكاديميددة الذاتيددة لكفدداءةا مسددتول  لرفددع تهدددف طلبددةلل إرشددادية بددرامج تقددديم منهددا التوصدديات 

 حدل مهدارة طلبدةال لتعلديم يهددف دراسدي مقدرر بتدوفير  تعندى  أخدرل   وتوصدية  المشكالت،  حل  مهارة  مستول 

 ت.المشكال

 (2016 بحيص،) دراسة

 كمدا الخليدل، بجامعدة التربيدة كليدة طلبدة لددل األكاديمي الملل مستول  إلى إلى التعرف الدراسة هذه  هدفت 

 السدددكن، ومكدددانالجدددنس، لمتغيدددرات  تبعدددا األكددداديمي الملدددل مسدددتول  فدددي روق الفددد داللدددة فحدددص  ىإلددد هددددفت 

 موزعدة فقدرة( 25)اسدتخدم الباحد  اسدتبانة مكوندة مدن   والتخصدص،التراكمدي،    والمعدل  الدراسة،  ومستول 

 وقددد  الطبقيددة، العينددة بطريقددة اختيددروا ،طالبددا( 212) مددن مكونددة عينددة علددى طبقددت  مجدداالت، ثالثددة علددى

 بشدكل كدان الخليدل جامعدة فدي التربيدة كليدة طلبدة لدل األكاديمي الملل مستول  أن إلى اسةالدر   نتائج  دلت 

 بالمرتبددة التدددريس أسدداليب  مجددال ثددم مرتفددع، وبمسددتول  األولددى بالمرتبددة التقددويم مجددال وجدداء متوسددطا، عددام

 توصدلت  كمدا متوسدي، وبمسدتول  الثالثدة بالمرتبدة التعليمي المحتول  مجال وأخيرا متوسي،  وبمستول   الثانية

 الجدنس لمتغيدر تعدزل  األكداديمي الملدل مسدتويات  بدين إحصدائية داللدة ذات  فدروق  وجدود إلى    أيضا  النتائج
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 السددنةحيدد  كددان لدددل طلبددة  الدراسددية السددنة مسددتول  لمتغيددر ووفقددا ،أعلددى مددن اإلندداث  الددذكوروكانددت عنددد 

 وجدود  تبدين كمدا السدكن، مكدان يدرتغلم وفقدا   دالدة ق الفدرو  تكدن لدمبينمدا   ،أكثر من السنوات األخدرل   األولى

 الخليدل بجامعدة التربيدة كليدة طلبدة لددل األكداديمي الملدل مسدتول  متوسدي بين إحصائيا  دالةو   سالبة  عالقة

 التقدددويم أسددداليب  فدددي النظدددر إعدددادة أبرزهدددا التوصددديات  مدددن بمجموعدددة الدراسدددة وتقددددمت  التراكمدددي، والمعددددل

كليدددة  طلبددة تواجدده التددي األكدداديمي الملددل درجددة لتقليددل مدددنالتدددريس ل سدداليب أ فددي والتنويددع واالمتحانددات،

 التربية.

 ( 2016 ومحمد، العلي) دراسة

 لددل الدراسدي والتحصديل الذاتيدة الكفداءة وهدم المتغيدرين  بدين  العالقدة  علدى  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 خددالل مددن طلبددةال لدددل الذاتيددة لكفدداءةا بمسددتول  التنبددؤ الممكددن مددن وهددل الكويددت، بدولددة طلبددةال مددن عينددة

 الذاتيددة الكفدداءة مقيدداس مددن تكوندت  دراسددة أداة  الباحثتددان أعدددت  الغدرض  هددذا ولتحقيددق الدراسددي، تحصديلهم

 المدرسددي التحصدديل واختبددارات  الثانويددة المرحلددة طلبددةل القدديم مقيدداس وكددذلك فقددرة،( 50) مددن تكددون  الددذي

 مدن تكوندت  عيندة علدى تطبيقهدا تدم ،اييسالمقد وثبدات   صددق  مدن  التأكدد   وبعدد   الكويدت،  مدارس  في  المتبعة

 الوصدددفي باإلحصددداء الفدددروض  اختبدددار وبعدددد  طالبدددة،( 59)و اطالبددد( 75) بواقدددع وطالبدددة، طالبدددا( 116)

 ارتباطيددة عالقددة وجددود  إلددى الباحثتددان توصددلت  بيرسددون، ارتبدداط ومعامددل المسددتقلة للعينددات ( ت ) واختبددار

 بدين إحصدائيا ودالدة موجبدة عالقدة ووجدود  الدراسدي، صديلوالتح الذاتيدة ةالكفداء بدين إحصدائيا  ودالة  موجبة

 التددي الجماليددة القدديم عكددس علددى ،,(25) ارتبدداط بمعددامالت  واالجتماعيددة األخالقيددة والقدديم الذاتيددة الكفدداءة

 زادت  كلمددا أندده يعنددي ممددا,( 33-) ارتبدداط بمعامددل الكفدداءة وبددين بينهددا سددالبة عالقددة وجددود  إلددى توصددلت 

 التوصيات  من مجموعة الباحثتان قدمت  ثم والشكليات،  بالمظاهر  اهتمامه  قل  طالب لا  لدل  الذاتية  ةالكفاء

 المسدددتمرة التددددريبات  خدددالل مدددن الثانويدددة المرحلدددة طلبدددة لددددل الذاتيدددة الكفددداءة تنميدددة ضدددرورة أهمهدددا وكدددان
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 الضدددغوطات  واجهدددةوم دروسدددهم متابعدددة علدددى القددددرة طلبدددةال لهدددؤالء ليتسدددنى األسدددري، والتعزيدددز ت والمكافددد 

 .المجال هذا في العلمية البحوث  من بمزيد  أوصتا كما المختلفة،

 (2013  الخوالدة،) دراسة

 جامعدة فدي التربويدة العلدوم كليدة طلبدة لددل األكداديمي الملدل مسدتول  على التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 الدراسددة، ومسددتول  الجددنس، ت لمتغيددرا تبعددا   األكدداديمي الملددل مسددتول  فددي الفددروق  داللددة وبحدد   البيددت، آل

 طبقددت  مجدداالت، ثالثددة علددى موزعددة فقددرة( 31) مددن مكونددة اسددتبانة أعددد الباحدد   الدراسددة هدددف ولتحقيددق

العشددوائية، وبعددد التحقددق مددن صدددق وثبددات أداة  بالطريقددة اختيددروا طالبددا،( 258) مكونددة مددن عينددة علددى

 كليدة طلبدة لددل األكداديمي الملدل مسدتول  أن النتدائج إلدى أسدفرت  ،وتطبيقهدا علدى العيندة المقترحدة الدراسدة

 األولدى بالمرتبدة التقدويم مجدال جداء فقدد  المجداالت  أمدا متوسدطا ، كدان البيدت  آل جامعدة فدي التربوية  العلوم

 الثالثددة بالمرتبددة التدددريس طددرق  وأخيددرا متوسددي، وبمسددتول  الثانيددة بالمرتبددة المنهدداج ثددم  مرتفددع، وبمسددتول 

 لصددالح الجددنس لمتغيددر تعددزل  إحصددائية داللددة ذات  فددروق  وجددود  أيضددا تددائجالنوبينددت  متوسددي، وبمسددتول 

أعلدى  والرابعدة والثالثدة الثانيدة السدنة طلبدةوكدان لددل  الدراسدة  مستول   لمتغير  تعزل   فروق   ووجدت   اإلناث،

 فدددي النظدددر إعدددادة أبرزهدددا التوصددديات  مدددن مجموعدددة الدراسدددة وقددددمت  األولدددى، السدددنة طلبدددةب مقدددارنتهم عندددد 

 درجدة لتقليدل التددريس أسداليب  تنويدع علدى والعمدل ،طلبدةال تقدويم وآلية ،معيةجاال الدراسية  اهجالمن  محتول 

 الكلية. طلبة تواجه التي األكاديمي  الملل

 ثانيا: الدراسات األجنبية
 ( Jradat and Ababneh, 2021) دراسة

افع لملل وتحسين الد الذي يركز على الحل، في الحد من ا المختصرفحصت هذه الدراسة فعالية العالج 
(  30تكونت عينة الدراسة من )و المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة،  انتخدم الباحثالداخلي، اس

طالبة من الص  الحادي عشر من إحدل المدارس األردنية، حي  تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين، 
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أدوات  انحثطالبة، أعد البا( 15بية بواقع )( طالبة، والثانية مجموعة تجري15واقع )باألولى ضابطة 
قابلية الملل ومقياس آخر لقياس الدافع الذاتي، وبعد التحقق من صدق    الدراسة وتكونت من مقياس

( جلسات  6وثبات أدوات الدراسة طبق الباحثان تجربتهما على المجموعة التجريبية والتي حصلت على )
وبعد إجراء االختبار   أسابيع،( 3ا وعلى مدار)ع جلستين أسبوعي( دقيقة للجلسة الواحدة وبواق80بواقع )
أسفرت النتائج أن أفراد المجموعة التجريبية عانوا من قبل من الملل وقلة الحوافز، إال أنهم أبلغوا البعدي 

بعد التجربة أنه كان لديهم الكثير من األنشطة مثل القراءة واألعمال التطوعية والمشاركة في الص ، 
، حي  أنهم  وأصبحوا قادرين أكثر على االستفادة من أوقات فراطهم ائهم األكاديمي،تالي أثر على أد وبال

حصلوا على درجات أعلى على مقياس الدافع الداخلي، ومن خالل النتائج أوصى الباحثان بأن يعمل  
  واجههم باستخدامالمرشدين في المدراس على رفع مستول كفاءة الطلبة وأن يتعاملوا مع المشكالت التي ت

 ية، وأوصى بمزيد من األبحاث التي تدعم هذا المجال.كفاءاتهم الذات 

 (Wang et al., 2020) وزمالؤه وانغ دراسة

 الملدل علدى طلبدةال الذي يتوقعده المعلم لحماس المخف  التأثير استقرار  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 ،التددأثير هددذا فددي المتصددورة المهمددة وبةوصددع ،بالملددل أثرللتدد المعتدددل والدددور ،الدراسددية بالفصددول المددرتبي

 اسدتخدام تدم ،الصدينفدي  جامعدات  خمدس منكعينة  طالب ا (948تكونت من ) مجموعه الدراسة في  شار 

 المهمدددة وصدددعوبة الملدددل، ووضدددوح الملحدددو ، المعلدددم وحمددداس الدراسدددي، بالفصدددل المدددرتبي الملدددل مقيددداس

 خففدت  المتصورة المهام وصعوبة بالملل الشعور أن النتائج أظهرت و  ،المحددة المتغيرات  لقياس  المتصورة

 فددي التفكيددر عنددد  ذلددك، علددى عددالوة ،بالفصددل المددرتبي والملددل المعلددم حمدداس بددين العالقددة مددن كبيددر بشددكل

 الملحدو  المعلدم حمداس بدين المعتددل المسار في صامت ا بالملل الشعور  أصبح  المتصورة،  المهمة  صعوبة

 الملدل علدى طلبدةال لددل المتصدور المعلدم لحماس المخف  التأثير فإن ذلك، ومع، بالص  المرتبي  والملل

 .المتصورة المهام وصعوبة بالملل الشعور من  مختلفة  بمستويات   طلبةال لدل  مستقر ا  كان  بالص  المرتبي
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 (Finkielsztein, 2019)فينكيلزتين  دراسة

 ،(بولنددا) أوروبدا وسدي/شرق  بلدد  من ةحال تقديم خالل من األدبيات  في الفجوة  سد   إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 وقدددد  طالبدددا( 365) مدددن الدراسدددة عيندددة وتكوندددت  ومعالجتهدددا، البياندددات  لجمدددع الندددوعي األسدددلوب  علدددى بنددداء  

 واالجتماعيدددددة اإلنسدددددانية العلدددددوم) الجامعدددددة فدددددي التخصصدددددات  مختلددددد  مدددددن عشدددددوائية بطريقدددددة اختيدددددرت 

ا الدراسددة اسددتخدمت  ،(والطبيعيددة ا مددن األسددالمخت منهجدد   حددد  إلددى محصددورة وكانددت  ،وعيددةيب الكميددة والنلطدد 

ا وصدف ا الدراسدة قدمت  حي   البلدان، من محدود  عدد  في إجراؤها وتم النفس علم مجال في  كبير  اجتماعيد 

 اسدددتراتيجيات  تصدددنيف بتطبيدددق ، وذلدددكالفصدددل فدددي تعرضدددهم للملدددل عندددد  الجامعدددة طلبدددة لسدددلو  مفصدددال  

ا الدراسددة قددددمت  الصددلة، ذات  األدبيدددات  يفدد المقترحددة الملدددل مددع التكيددف  االجتمددداعي الشددكل مفهدددوم أيضدد 

 الملددل مفهددوم قددراءة تعيددد  كمددا الملددل، مددع التكيددف اسددتراتيجيات  مختلدد  بتوظيددف وعالقتدده الدراسددي للفصددل

 .دراستهم نهاية في طلبةال بعض  منه يعاني الذي التعليمي اإلرهاق وفكرة بالفصل المرتبي

  (Khan et al., 2019) وزمالؤه خان دراسة

 األكداديمي والملدل جهدة مدن الدتعلم وبيئدة األكداديمي، الددافع بين العالقة  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 والملددل الدافعيددة بددين العالقددة فددي الددتعلم لمندداخ الوسدديي الدددور فحددص  إلددى باإلضددافة الجامعددة، طلبددة بددين

 أدوات  تطبيدددق تدددم وقدددد  انية،الباكسدددت جامعدددات ال مدددن مجموعدددة فدددي يدرسدددون  الدددذين طلبدددةال بدددين األكددداديمي

 وتددم ،مددن طلبددة البكددالوريوس فددي الجامعددات الباكسددتانية وطالبددة طالبددا   (399) قوامهددا عينددة علددى الدراسددة

 الدافعيددددة ومقيدددداس التعليمددددي، الصدددد  مندددداخ ومقيدددداس الصدددد ية، بالبيئددددة المددددرتبي الملددددل مقيدددداس تطبيددددق

 وجود  عن الدراسة نتائج أسفرت  وقد  تفعة،مر  وثبات  صدق ت بدالال  المقاييس  هذه  حظيت   وقد   األكاديمية،

 نتدددائج كدددذلك وأسدددفرت  األكاديميدددة، والدافعيدددة الدددتعلم بمنددداخ المدددرتبي األكددداديمي الملدددل بدددين عكسدددية عالقدددة

 دورا تلعدب  الصد ية البيئدة أن كمدا األكاديميدة، والدافعيدة الدتعلم منداخ بدين طرديدة عالقدة وجود  عن  الدراسة
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 شدان من فإن داعمة الص ية البيئة كانت  إذا أنه  بمعنى  األكاديمي،  والملل  ميةألكاديا  افعيةالد   بين  وسيطا

 .األكاديمي الملل درجات  في انخفاض  إلى يؤدي أن  ذلك

 (  Sharp et al., 2019) وزمالؤه شارب دراسة

 ئجللنتدا لوللوصدو  إنجلتدرا،جامعدات  عددد مدن في األكاديمي الملل مستول  عن للكش  الدراسة هذه  هدفت 

 لضددمان خاصدة وبطريقددة مدريح جدو فددي أجريدت  حيد   ،طلبددةال مدع بحثيدة مقددابالت ( 10) الباحد   خدماسدت

 البحدد ، فددي للمشدداركة طوعيددة بطريقددة حضددروا الددذين العينددة وأفددراد  الباحدد   بددين والتفدداعلي الحددر التبددادل

 توزيدع تدم فقدد  ،BPS-UKHE باسدتخدام تطدويره تم الذي األكاديمي الملل  مقياس  استخدام  إلى  باإلضافة

 أن مفادهدددا نتيجدددة إلدددى الباحددد   وتوصدددل ،(380) عدددددها بلدددد والدددذي العيندددة أفدددراد  علدددى اسدددتبيان( 380)

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

 وتحددي األكداديمي، ملدلال مدن التخ يدف ضدرورة إلدى النتدائج تلدك خالل من توصيات   قدم  وبالتالي  التعلم،

 .الخطيرة الظاهرة هذه

 (Jaradat, 2018) دراسة

الملددل لدددل طلبددة الجامعددات األردنيددة بددين الكفدداءة الذاتيددة و  هددذه الدراسددة إلددى معرفددة االخددتالف فدديهدددفت 

، الملددلالطلبددة الجددامعيين والخددريجين، ولتحقيددق هددذا الهدددف أعددد الباحدد  مقيدداس الكفدداءة الذاتيددة ومقيدداس 

( 180، تددم تطبيقهدا علدى عيندة قوامهددا )درجدات الصددق والثبدات التحقدق مددن و  عريدب أدوات الدراسدةت وبعدد 

فددي المرحلددة الجامعيددة األولددى  ( طالبددا120بواقددع ) رهم مددن طلبددة جامعددة أردنيددة حكوميددةطالبددا، تددم اختيددا

ائج إلددى وجددود ت النتددوقددد خلصدد، طالبددا فددي المرحلددة الجامعيددة الثانيددة )الماجسددتير( (60)البكددالوريوس( و)

عالقة سلبية بين الكفاءة الذاتية والملل، وأظهرت النتائج أيضا أنه ال يوجد فرق كبيدر فدي مسدتول الكفداءة 

، بينمددا وجدددت فددروق ذات داللددة احصددائية فددي مسددتول الملددل الذاتيددة بددين طلبددة البكددالوريوس والماجسددتير



46 
 

 طدددالب  مدددن الجدددامعيين الطدددالب  بدددين ملحدددو  بشدددكل لدددىعالنددداتج عدددن قلدددة التحفيدددز الدددداخلي والدددذي كدددان أ 

عرفدة أسدباب الملدل ، وبنداء علدى النتدائج أوصدى الباحد  بضدرورة أن يسدعى المستشدارين لمالعليا  الدراسات 

 األسباب.معرفة الطبة، وبالتالي يمكن تقديم خدمات استشارية أفضل بناء على  التي يعاني منه

 (Liu and Lu, 2017) ولو ليو سةادر 

 الهدددف كددانو  األكدداديمي، والملددل األكاديميددة الذاتيددة الكفدداءةبددين  العالقددة إلددى معرفددة ةالدراسدد فت هددذههددد 

 العالقدة، هدذه علدى( MAOA) أ الندوع أوكسديديز أمدين أحدادي  الجدين  شدكل  تدأثير  هدو الكشد  عدن  اثخر

 سديمقيا نالباحثدا اسدتخدم الصدينية، الثانويدة المددارس طلبدة مدن ( طالبد ا514) مدن الدراسدة  عينة  وتكونت 

 جمدددع تدددم وبعدددد ذلدددك ،12 إلدددى 10 الصدددفوف مدددن طلبدددةلل األكددداديمي والملدددل األكاديميدددة الذاتيدددة الكفددداءة

 أشارت و  ،الخطي الخليي نموذج باستخدام البيانات   تحليل  تم  ،بالطلبة أفراد العينة الخاص  النووي  الحمض 

 كاندت و  ،األكداديمي بالملدل سدلبي بشدكل تنبدأت  ةطلبال لدل األكاديمية الذاتية الكفاءة أن إلى  الدراسة  نتائج

-3) لددديهم الددذين طلبددةلل بالنسددبة موثوقيددة أكثددر األكدداديمي والملددل األكاديميددة الذاتيددة الكفدداءة بددين العالقددة

 األشدددكال تعددددد  أن أيضدددا وبيندددت النتدددائج ،(األليدددل تكدددرار-4) لدددديهم الدددذين طلبدددةبال مقارندددة( األليدددل تكدددرار

 .األكاديمي والملل األكاديمية الذاتية الكفاءة بين قةالعال  خف MAOA لجين الوظي ية

 (Sánchez and Esquivel, 2016) وايسكويفيل سانشيز دراسة

 االنتبداه علدى الذاتيدة، والكفداءةوالملدل  المهمدة، وقيمدة التددريس، جدودة دور تحليدل إلدى الدراسدة هدذه هددفت 

 يدرسدون  وطالبدة طالبدا( 454) مدن دراسةال عينة تكونت و  ،في األرجنتين جامعات ال طلبة لدل  الص   في

 داخدددل الملدددل ومقيددداس التعلددديم، جدددودة مقيددداس البددداحثون  طبدددق وقدددد  ،بدولدددة األرجنتدددين جامعدددات  عددددة فدددي

 أن عدن الدراسدة وأسدفرت  ،وفالصدف داخدل االنتبداه ومقيداس الذاتية، األكاديمية الكفاءة  ومقياس  ،وفالصف

 األكدداديمي واالنتبدداه الذاتيددة بالكفدداءة تتنبددأ وأيضددا ،بددةطلال اينفددذه يالتدد المهددام بجددودة تتنبددأ التدددريس جددودة
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، الفصل في األكاديمي الملل مع  عكسي بشكل  ترتبي  األكاديمية  الذاتية الكفاءة وأن  ،الغرفة الص ية داخل

 الملددل فدإن وكدذلك الدراسدي، الصدد  فدي االنتبداه بعددم متنبددئ أهدم يعتبدر األكداديمي الملددل أنوقدد بددا جليدا 

ويطلدب  طلبدةتقددم لل التدي التعليميدة المهدام جدودة ومدع الصدفي، التعلديم جدودة مدع عكسديا  تبييدر   يمياألكاد 

 .منهم تنفيذها

 (Ocal, 2016) اوكال دراسة

 التنبدددؤ فدددي األكددداديمي والنجدداح الذاتيدددة والكفددداءة األكدداديمي اإلرهددداق دور فحدددص  إلددى الدراسدددة هدددذه هدددفت 

 نتدائج وأشدارت  فدردا  ( 224) مدن الدراسة عينة وتكونت  ة،لجامعيا لحياةا  عن  والرضا  األكاديمي  بالتسويف

 عدن بالرضدا التنبؤ يمكن كما األكاديمي، اإلرهاق خالل من األكاديمي بالتسويف  التنبؤ  يمكن  أنه  الدراسة

 ّبئدةالُمن العوامدل أقدول  مدن والملدل اإلرهداق أن النتائج وبّينت  األكاديمي، النجاح خالل من  الجامعية  الحياة

 .األكاديمي لتسويفبا

 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 

ات والمعدارف التدي يمتلكهدا الفدرد ويسدتخدمها فدي مواجهدة الظدروف الضداططة والقدر كانيات يشير إلى االم

، وركزت الدراسات على دراسة مفهوم الملل األكاديمي لدل شريحة مهمة وهم أو في تنفيذ المهام المختلفة

 ة.المختلفطلبة الجامعات التي تسعى الجامعات إلعدادهم اعدادا جيدا يلبي حاجات المجتمع ومؤسساته 

الباحثين    منو  للباحثة أن  يتبين  السابقة  الدراسات  الملل السابقين  خالل استعراض  بدراسة متغير  اهتموا 

وادرا  بيئة التعلم )عقيل   (2019)الحميدي،  األكاديمي وعالقته ببعض المتغيرات األخرل كعادات العقل

العدواني  (2020والضبع، المهم  (2019)الدويلة،  والسلو   األكوصعوبة  وزمالؤه،    اديميةات  )واند 
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من الباحثين حي  درسوا مفهوم الكفاءة الكثير  الذاتية باهتمام    وطيرها، كما حظي مفهوم الكفاءة(  2020

األكاديمي الملل  ومنها  المتغيرات  من  بالعديد  وعالقته  الهدفية   ( 2020)جرادات،    الذاتية   والتوجهات 

والتحصيل  (2018)علي،   االنجاز  ومحم)الع  ومستول  المشكالت   ،(2016د،  لي   )العرسان،   وحل 

في مجال الملل األكاديمي لدل طلبة    السابقين  وجاءت هذه الدراسة استكماال لجهود الباحثين    (2017

، ولسد الفجوة في الدراسات السابقة التي تربي متغير الملل األكاديمي بشكل مباشر مع الكفاءة  الجامعات 

الالذاتية، حي  تعتبر هذه الدراس األولى التي تربي بين هذين المتغيرين والبح  فيه على دراسة  ة هي 

( لتستقصي مستول وجود الملل لدل 2016مستول الجامعات الفلسطينية، بعد أن جاءت دراسة بحيص )

 طلبة كلية التربية في جامعة الخليل.
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 الفصل الثالث 

 ءات الدراسةوإجرا ريقةط

 المقدمة 

يتضدمن هدذا الفصدل وصدفا  كدامال  ومفصدال  للطريقدة واإلجددراءات التدي اتبعتهدا الباحثدة مدن أجدل تنفيدذ هددذه 

الدراسة، حي  اشدتملت علدى وصد  كدل مدن مدنهج الدراسدة، مجتمدع الدراسدة، عيندة الدراسدة، أداة الدراسدة 

، المعالجدددة اإلحصدددائية، وتصدددحيح مقيددداس لدراسدددةيدددق ا)طريقدددة بنائهدددا، وصددددقها، وثباتهدددا(، خطدددوات تطب

 الدراسة.

 منهج الدراسة 
من أجل إجراء الدراسة الحالية استخدمت الباحثدة المدنهج الوصدفي االرتبداطي، الدذي يعتبدر أكثدر المنداهج 

مالءمدددة لمثدددل هدددذه الدراسدددة، حيددد  يقدددوم علدددى دراسدددة الظددداهرة فدددي الوقدددت الحاضدددر والبحددد  فدددي أسدددبابها 

فيهددا، وكددذلك اسددتخالص النتددائج مددن خددالل تحليددل البيانددات التددي يددتم جمعهددا حددول  تددتحكم التدديوالعوامددل 

 الظاهرة ومناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات واألدبيات السابقة التي اهتمت بنفس المجال.

 مجتمع الدراسة 
وهددم  لخليددلظددة امحاففددي  ي الجامعددات النظاميددةالددذين يدرسددون فدد طلبددةتكددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع ال

م، والبدددالد عددددددهم 2020/2021)جامعدددة الخليدددل، وجامعدددة بوليتكندددك فلسددددطين(، خدددالل العدددام الدراسدددي 

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

 هاتين الجامعتين، حي  كانت أعدادهم على النحو اثتي:

 ( 1الجدول )
 ة على طبقات )جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين( الدراستمع توزيع مج

 النسبة المئوية عدد الطلبة الجامعة
 %57.6 9500 جامعة الخليل
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 %42.4 7000 جامعة بوليتكنك فلسطين
 %100.0 16500 المجموع

 عينة الدراسة 
تمددت علدى مبددأ ين واعفلسدطقامت الباحثة باختيار عينة عشدوائية طبقيدة مدن جدامعتي الخليدل وبوليتكندك 

التمثيل النسبي في تحديد حجم العينة لكل منهما، وقامدت الباحثدة بتوزيدع أداة الدراسدة علدى العيندة المقددرة 

( 330سدتبانة فددي جامعدة الخليدل، أسدترد منهددا)نسدخة مدن اال( 350فدي كلتدا الجدامعتين، حيد  تددم توزيدع )

( 211ي جامعدة البوليتكنيدك، اسدترد منهدا)بانة فدسدتالنسدخة مدن ا( 220سدتبانة، وتدم توزيدع )نسخة من اال

 ستبانة، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموطرافية. نسخة من اال

 (2لجدول )ا

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

 النسبة المئوية  العدد  فئةال غيرالمت

 الجنس
 44.2 239 ذكر
 55.8 302 أنثى

 100.0 541 المجموع

 المستول الدراسي

 26.4 143 سنة أولى 
 31.2 169 سنة ثانية
 21.3 115 سنة ثالثة
 21.1 114 سنة رابعة
 100.0 541 المجموع

 المعدل التراكمي

 21.4 116 مقبول 
 24.1 130 جيد
 33.1 179 د جدا جي

 21.4 116 ممتاز 
 100.0 541 المجموع

 كليةال
 62.5 338 وم طبيعيةعل

 37.5 203 علوم إنسانية 
 100.0 541 المجموع
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 الجامعة
 61.0 330 جامعة الخليل 

 39.0 211 جامعة بوليتكنك فلسطين
 100.0 541 المجموع

 الدراسة أداتا

 : ن، هماياسيمقالحالية  الدراسة استخدم في

 ، ويتضمن ستة أبعاد، هي:المقياس األول: مقياس الملل األكاديمي •

 فقرات. 7البعد األول: طرق التدريس، ويتكون من  .1

 .ات فقر  8البعد الثاني: محتول المناهج الدراسية، ويتكون من  .2

 فقرات. 7البعد الثال : أساليب التقييم وقلق االختبارات، ويتكون من  .3

 فقرات.  7، ويتكون من العمل تقبلالبعد الرابع: مس .4

 فقرات. 6البعد الخامس: واقع االختيار والرغبة في التخصص، ويتكون من  .5

 فقرات. 4البعد السادس: الواقع األسري )االقتصادي واالجتماعي(، ويتكون من  .6

ة وهدددذه المحددداور كاندددت مدددن إعدددداد الباحثدددة، بعدددد الرجدددوع لددد دب النظدددري المتعلدددق بالموضدددوع، واالسدددتعان

، وإجددراء التعددديالت المقترحددة مددن (2013ال، ومنهددا دراسددة الخوالدددة )ت السددابقة فددي نفددس المجددلدراسددابا

 المحكمين.

 : اشتمل على األبعاد التاليةو  المقياس الثاني: مقياس الكفاءة الذاتية •

 فقرة. 11البعد األول: البعد األكاديمي، ويتكون من  .1

 فقرات. 9ن تكون م، ويالبعد الثاني: البعد االنفعالي والنفسي .2

 فقرات. 11البعد الثال : البعد االجتماعي، ويتكون من  .3

قة فدي نفدس المجدال ومنهدا وبنفس الطريقة استعانت الباحثدة بداألدب المتعلدق بالموضدوع، والدراسدات السداب

 ، وإجراء التعديالت المقترحة من المحكمين.(2018) يّ دراسة عل
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سددتاذ الدددكتور نبيددل الجندددي والدددكتور كمددال مخددامرة األ نهمن ومددأداة الدراسددة علددى المحكمدديوبعددد عددرض 

، خرجدت أداة الدراسدة بصدورتها النهائيدة، وذلدك بعدد كلية التربيدة /واألستاذ حافظ عمرو من جامعة الخليل

، بعددد حددذف فقددرة مددن البعددد لمقيدداس الملددل األكدداديمي ( فقددرة39ف والتعددديل واسددتقرت علددى)إجددراءات الحددذ 

اسدتقر مقيداس الكفداءة الذاتيدة و البعد الرابع وإضافة فقرة واحددة للبعدد الخدامس، ات في فقر   3األول وتعديل  

فقددرات فددي البعددد األول وإضددافة فقددرتين وتعددديل واحدددة وإضددافة فقددرة جديدددة  3بعددد حددذف  ( فقددرة31)علددى 

 .أخرل في البعد الثاني

 الدراسة  تيصدق أدا
وعدة مدن المحكمدين مدن ذوي االختصداص لدى مجمها عالدراسة بعرضد تيبعد أن تم التحقق من صدق أدا

والخبددرة، 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: 

 (3الجدول )
( بين كل فقرة من فقدرات الدراسة في كل بعد Pearson Correlationل االرتباط بيرسون )ج معامنتائ

 من أبعاد المجال األول مع الدرجة الكلية لها

رقم  البعد 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط )ر(

الداللة  
 اإلحصائية

رقم  البعد 
 الفقرة 

معامل االرتباط 
 )ر(

الداللة  
 اإلحصائية

طرق  
 التدريس

1 **0.56 0.00 

المناهج 
 الدراسية 

1 **0.57 0.00 
2 **0.57 0.00 2 **0.65 0.00 
3 **0.60 0.00 3 **0.48 0.00 
4 **0.62 0.00 4 **0.65 0.00 
5 **0.58 0.00 5 **0.62 0.00 
6 **0.49 0.00 6 **0.63 0.00 
7 **0.56 0.00 7 **0.66 0.00 

 8 **0.62 0.00 
أساليب 

 يم لتقيا

مستقبل  0.00 610.** 1
 العمل

1 **0.49 0.00 
2 **0.64 0.00 2 **0.53 0.00 
3 **0.68 0.00 3 **0.58 0.00 
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4 **0.60 0.00 4 **0.68 0.00 
5 **0.42 0.00 5 **0.67 0.00 
6 **0.48 0.00 6 **0.67 0.00 
7 **0.45 0.00 7 **0.61 0.00 

واقع 
االختيار 
 والرغبة
في 

 التخصص 

1 **0.54 0.00 
الواقع 
األسري  

)االقتصادي  
 واالجتماعي(

1 **0.58 0.00 
2 **0.64 0.00 2 **0.61 0.00 
3 **0.64 0.00 3 **0.63 0.00 
4 **0.59 0.00 4 **0.65 0.00 
5 **0.65 0.00  
6 **0.56 0.00 
 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيا  عند )  

( إلددى أن جميددع قدديم مصددفوفة ارتبدداط فقددرات المجددال مددع الدرجددة 3جدددول )فددي ال اردةتشددير المعطيددات الددو 

الكلية للمجال داّلة إحصائّيا ، مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات المقياس، وهذا بالّتالي يعبدر عدن 

 صدق فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه.

بحددساب معامددالت االرتبداط بدين درجدة كدل مجدال مدن  لباحثدةمت اوللتحقق مدن صدق البناء للمجاالت قددا
 ( يوضح ذلك.4مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول )

 (4الجدول )
 . مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط  

 60.8** الدرجة الكلية Xطرق التدريس 

 0.89** الدرجة الكلية X هج الدراسيةالمنا

 0.81** الدرجة الكلية Xأساليب التقييم 

 0.78** الدرجة الكلية Xمستقبل العمل 

 0.82** الدرجة الكلية Xواقع االختيار والرغبة في التخصص 
 0.85** الدرجة الكلية Xالواقع األسري )االقتصادي واالجتماعي( 

 ( α≤ 0.01د )  عن** داّلة إحصائّيا  

( أن جميدددع المجددداالت تدددرتبي بالدرجدددة الكليدددة 4يتضدددح مدددن خدددالل البياندددات الدددواردة فدددي الجددددول )

ّن معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أحيدددُ   ،(α≤0.01للمقيددداس ارتباطدددا  ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتول داللدددة )
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المقيداس تشدتر   فقدرات  أنى للعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس كان قويدا ، ممدا يشدير إلد

 محافظة الخليل. جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيقياس الملل األكاديمي لدل طلبة معا  في 

 ثبات مقياس الملل األكاديمي 
ُحسب الثبات بطريقة االتساق الدداخلي وبحسداب معادلدة الثبدات كرونبداخ ألفدا، وذلدك كمدا هدو موضدح فدي 

 (.5الجدول )

 (5جدول )ال
 لمقياس الملل األكاديمي  الثبات الت معام

 عدد الفقرات  المقياس
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات

 0.73 7 طرق التدريس 
 0.74 8  المناهج الدراسية 
 0.71 7 أساليب التقييم 
 0.77 7 مستقبل العمل 

 0.71 6 واقع االختيار والرغبة في التخصص 
 0.68 4 الواقع األسري )االقتصادي واالجتماعي( 

 0.91 39 لدرجة الكلية للمقياسا
( أن قيمددة معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لجميددع مجدداالت المقيدداس 5تشددير المعطيددات الددواردة فددي الجدددول )

وللدرجددة الكليددة للمقيدداس كانددت جيدددة، إذ تراوحددت قدديم معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لمجدداالت المقيدداس بددين 

(، ممدا يشددير إلددى أن 0.91لدرجدة الكليددة للمقيدداس )ألفددا لبدداخ (، وبلدد معامددل ثبدات كرون0.77 – 0.68)

المقيدداس يتمتددع بدرجددة مرتفعددة مددن الثبددات، وهددذا يشددير إلددى أن المقيدداس صددالح للتطبيددق وتحقيددق أهددداف 

 .الّدراسة

 تصحيح المقياس 
يداس اإلجابدات علدى فقدرات المقاستخدمت الباحثة مقياسا  معّدا بطريقة ليكرت )خماسي(، وقد تم تصحيح 

درجدات(،  3درجدات(، واإلجابدة )أحياندا   4درجدات(، واإلجابدة )طالبدا    5ل إعطداء اإلجابدة )دائمدا   من خدال

 واإلجابة )نادرا  درجتين(، واإلجابة )أبدا  درجة واحدة(.
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جدامعتي افقدة أفدراد عيندة الدراسدة )طلبدة وتم تقسيم طول السلم الخماسدي إلدى ثدالث فئدات لمعرفدة درجدة مو 

، وتددم حسدداب فئددات لددديهم محافظددة الخليددل( علددى درجددات الملددل األكدداديمي سددطين فدديكنددك فلوليتالخليددل وب

 المقياس الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدل المقياس = الحد األعلى للمقياس
 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدل المقياس ÷ عدد الفئات 
    =4  ÷3  =1.33 

لحددد األدنددى لكدددل فئددة نحصددل علدددى فئددات المتوسددطات الحسدددابية كمددا هدددو ( ل1.33ة )بإضددافة طددول الفئددد
 (:6موضح في الجدول )

 ( 6جدول )ال
 فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس الملل األكاديمي 

 الملل األكاديمي فئات المتوسي الحسابي
 درجة الموافقة 

 منخفضة فأقل 2.33
 وسطة مت 2.34-3.67
 مرتفعة فأكثر 3.68

 

 ثانيًا مقياس الكفاءة الذاتية 
 تم التحقق من صدق البناء لمقياس الكفاءة الذاتية من خالل اإلجراءات اثتية:

 (7الجدول )
( بين كل فقرة من فقدرات المجال مع الدرجة Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )

 الكلية للمجال

رقم  البعد 
 رة الفق

عامل  م
 الرتباط )ر(ا

الداللة  
رقم  البعد  اإلحصائية

 الفقرة 
معامل االرتباط 

 )ر(
الداللة  
 اإلحصائية

 األكاديمي

1 **0.66 0.00 
االنفعالي 
 والنفسي 

12 **0.67 0.00 
2 **0.55 0.00 13 **0.69 0.00 
3 **0.61 0.00 14 **0.58 0.00 
4 **0.70 0.00 15 **0.65 0.00 
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 البعد 
رقم 
 رة الفق

عامل  م
 الرتباط )ر(ا

الداللة  
 البعد  اإلحصائية

رقم 
 الفقرة 

معامل االرتباط 
 )ر(

الداللة  
 اإلحصائية

5 **0.68 0.00 16 **0.63 0.00 
6 **0.59 0.00 17 **0.72 0.00 
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    

 االجتماعي

21 **0.65 0.00  27 **0.71 0.00 
22 **0.64 0.00 

لي نفعا اال 
 نفسي وال

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     

 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيا  عند )  

الدرجددة ال مددع المجدد( إلددى أن جميددع قدديم مصددفوفة ارتبدداط فقددرات 7تشددير المعطيددات الددواردة فددي الجدددول )

الكلية للمجال داّلة إحصائّيا ، مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات المقياس، وهذا بالّتالي يعبدر عدن 

 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
 ( يوضح ذلك.8مقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول )الت المجا

 (8الجدول )
 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس. 

 معامل االرتباط  

 0.95** الدرجة الكلية  Xالبعد األكاديمي 

 0.89** الدرجة الكلية X البعد االنفعالي والنفسي

 0.95** الدرجة الكلية  Xجتماعي عد االالب
 ( α≤ 0.01** داّلة إحصائّيا  عند ) 
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( أن جميدددع المجددداالت تدددرتبي بالدرجدددة الكليدددة 8يتضدددح مدددن خدددالل البياندددات الدددواردة فدددي الجددددول )

حيدددُ  إّن معامدددل ارتبددداط بيرسدددون  ،(α≤0.01للمقيددداس ارتباطدددا  ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتول داللدددة )

ال والدرجة الكلية للمقياس كان قويا ، مما يشير إلى فقرات المقيداس تشدتر  معدا  كل مج درجةللعالقة بين  

 محافظة الخليل. جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيقياس الكفاءة الذاتية لدل طلبة في 

 ثبات مقياس الكفاءة الذاتية
لدك كمدا هدو موضدح فدي فدا، وذ خ ألُحسب الثبات بطريقة االتساق الدداخلي وبحسداب معادلدة الثبدات كرونبدا

 (.9الجدول )

 (9جدول )ال
 معامالت الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية 

 عدد الفقرات  المقياس
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات

 0.70 11 البعد األكاديمي 
 0.72 9 البعد االنفعالي والنفسي

 0.73 11 البعد االجتماعي
 0.87 31 الدرجة الكلية للمقياس 

( أن قيمددة معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لجميددع مجدداالت المقيدداس 9الددواردة فددي الجدددول )عطيددات الم تشددير

وللدرجددة الكليددة للمقيدداس كانددت جيدددة، إذ تراوحددت قدديم معامددل ثبددات كرونبدداخ ألفددا لمجدداالت المقيدداس بددين 

 إلددى أنشددير (، ممدا ي0.87(، وبلدد معامددل ثبدات كرونبدداخ ألفددا للدرجدة الكليددة للمقيدداس )0.73 – 0.70)

المقيدداس يتمتددع بدرجددة مرتفعددة مددن الثبددات، وهددذا يشددير إلددى أن المقيدداس صددالح للتطبيددق وتحقيددق أهددداف 

 .الّدراسة
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 تصحيح المقياس 
اإلجابدات علدى فقدرات المقيداس استخدمت الباحثة مقياسا  معّدا بطريقة ليكرت )خماسي(، وقد تم تصحيح 

درجدات(،  3درجدات(، واإلجابدة )أحياندا   4طالبدا  جابدة )واإلدرجدات(،   5من خدالل إعطداء اإلجابدة )دائمدا   

 واإلجابة )نادرا  درجتين(، واإلجابة )أبدا  درجة واحدة(.

جدامعتي افقدة أفدراد عيندة الدراسدة )طلبدة وتم تقسيم طول السلم الخماسدي إلدى ثدالث فئدات لمعرفدة درجدة مو 

، وتددم حسدداب فئددات لددديهم اتيددةءة الذ لكفددامحافظددة الخليددل( علددى درجددات ا الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي

 المقياس الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدل المقياس = الحد األعلى للمقياس

 3عدد الفئات = 

 طول الفئة = مدل المقياس ÷ عدد الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 

لحسدددابية كمددا هدددو سددطات المتو ( للحددد األدنددى لكدددل فئددة نحصددل علدددى فئددات ا1.33بإضددافة طددول الفئدددة )

 (:10موضح في الجدول )

 (  10جدول )ال
 الكفاءة الذاتية فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس 

 فئات المتوسي الحسابي
 الكفاءة الذاتية 
 درجة الموافقة 

 منخفضة فأقل  2.33
 متوسطة  2.34-3.67
 مرتفعة فأكثر 3.68

 سةخطوات تطبيق الدرا
( اسددتبانة وتوزيعهددا علددى الطلبددة فددي الجددامعتين وفددق التمثيددل النسددبي لتوزيددع 600باحثددة بطباعددة )امددت الق

مجتمددع الدراسددة، حيددد  تددم توزيعهددا فدددي كددل جامعددة بطريقدددة عشددوائية، وأيضددا اسدددتخدمت الباحثددة نمدددوذج 
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معهدا، حيد  حثدة بجالباللتعبئة االلكترونية لالستبانات، وذلدك مدن أجدل اكتمدال العددد المطلدوب، ثدم قامدت 

تددم  ،ئي( اسددتبانة صددالحة العتمادهددا فددي مرحلددة التحليددل اإلحصددا541( اسددتبانة، منهددا )550تددم جمددع )

، اسددتعدادا لتحليلهددا والخددروج SPSSالددرزم اإلحصددائية إدخددال البيانددات إلددى الحاسددوب باسددتخدام برنددامج 

 بالنتائج.

 المعالجة اإلحصائية
بعددد تطبيددق األدوات علددى أفددراد عينددة الّدراسددة، حزمددة البددرامج اسددتها ت در اعتمدددت الباحثددة فددي تحليددل بيانددا

، ) SPSSStatistical Package for the Social Sciences(اإلحصائّية للعلوم االجتماعيدة، 

 فاستخدمت االختبارات اإلحصائّية اثتية:

 التكرارات واألوزان النسبية. •

 ة.المتوّسطات الحسابّية، االنحرافات المعياري •

 كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.ختبار ا •

( لمعرفددة صدددق فقددرات االسددتبانة، ولمعرفددة Pearson Correlationمعامددل االرتبدداط بيرسددون ) •

 .الملل األكاديمي من جهة وبين الكفاءة الذاتية من جهة أخرل العالقة بين 

التوصل إلدى قدرار يتعلدق  طات أوتوسّ ( للمقارنة بين المMANOVAاختبار تحليل الّتباين المتعدد ) •

 بوجود أو عدم وجود فروق بين المتوّسطات.

( للمقارندددات الثنائيدددة البعديدددة إليجددداد مصددددر الفدددروق التدددي ظهدددرت فدددي Scheffeاختبدددار شدددي يه ) •

جدامعتي الخليدل وبوليتكندك رجدات الكفداءة الذاتيدة لددل طلبدة درجدات الملدل األكداديمي ود متوّسطات  

 .خليلة المحافظ فلسطين في
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضددمن هددذا الفصددل تحلدديال  إحصددائّيا  للبيانددات الناتجددة عددن الّدراسددة، وذلددك مددن أجددل اإلجابددة علددى أسددئلة 

 الّدراسة.

محافظية  كنيك فلسيطين فييوبوليتتي الخلييل جيامعما درجة الملل األكياديمي ليدى طلبية  السؤال األول:  

 ؟الخليل

طات الحسدددابّية واالنحرافدددات المعياريدددة واألوزان النسدددبية  لإلجابدددة عدددن السدددؤال األول، تدددم اسدددتخراج المتوسدددّ

وذلددك كمددا محافظددة الخليددل،  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديدرجددة الملددل األكدداديمي لدددل طلبددة ل

 (.11يتضح في الجدول )

 (  11ل )الجدو

جامعتي  درجة الملل األكاديمي لدل طلبة لات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية متوّسطال
 ( 541محافظة الخليل، مرتبة تنازليا : )ن=  الخليل وبوليتكنك فلسطين في

المتوسط  رقم الفقرة  البعد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 قةدرجة المواف  الرتبة %

ق ال
طر

س 
دري

ت
 

 متوسطة  1 72.4 1.38 3.62 7
 متوسطة  2 71.4 1.40 3.57 4
 متوسطة  3 69.0 1.41 3.45 3
 متوسطة  4 64.6 1.40 3.23 5
 متوسطة  5 64.0 1.40 3.20 1
 متوسطة  6 62.6 1.41 3.13 2
 متوسطة  7 60.8 1.44 3.04 6

 متوسطة  4 66.4 1.41 3.32 للمجال  الدرجة الكلية

الم
ى  و

محت
ج 

ناه
ا

سية 
لدرا

 

 متوسطة  1 70.6 1.41 3.53 15
 متوسطة  2 70.6 1.38 3.53 14
 متوسطة  3 69.4 1.41 3.47 12
 متوسطة  4 68.6 1.44 3.43 11
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 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 قةدرجة المواف  الرتبة %

 متوسطة  5 68.2 1.43 3.41 13
 متوسطة  6 67.2 1.35 3.36 8
 متوسطة  7 67.0 1.46 3.35 9
 متوسطة  8 62.6 1.41 3.13 10

 متوسطة  3 68.0 1.41 3.40 ل للمجا رجة الكليةالد

ييم 
التق

ب 
سالي

أ
 

 متوسطة  1 72.4 1.38 3.62 16
 متوسطة  2 71.2 1.39 3.56 17
 متوسطة  3 70.4 1.38 3.52 22
 متوسطة  4 70.0 1.44 3.50 18
 متوسطة  5 69.2 1.43 3.46 19
 متوسطة  6 67.4 1.41 3.37 21
 طة متوس 7 65.4 1.36 3.27 20

 متوسطة  2 69.4 1.40 3.47 للمجال  ةالكلي الدرجة

مل
 الع

قبل
ست

م
 

 متوسطة  1 69.4 1.43 3.47 26
 متوسطة  2 68.0 1.41 3.40 28
 متوسطة  3 66.6 1.43 3.33 27
 متوسطة  4 66.2 1.39 3.31 29
 متوسطة  5 64.6 1.40 3.23 25
 متوسطة  6 60.4 1.43 3.02 24
 متوسطة  7 59.0 1.46 2.95 23

 متوسطة  6 65.0 1.42 3.25 للمجال  الكليةلدرجة ا

ي 
ة ف

رغب
 وال

يار
الخت

ع ا
واق

ص 
خص

الت
 

 مرتفعة 1 78.6 1.12 3.93 30
 مرتفعة 2 75.4 1.29 3.77 34
 متوسطة  3 70.6 1.41 3.53 31
 متوسطة  4 68.2 1.43 3.41 32
 متوسطة  5 67.4 1.41 3.37 33
 طة متوس 6 64.0 1.40 3.20 35

 متوسطة  1 70.8 1.34 3.54 للمجال  ةالكلي الدرجة

ي  ر
ألس

ع ا
لواق

ا
 

 متوسطة  1 72.4 1.38 3.62 39
 متوسطة  2 67.4 1.41 3.37 37
 متوسطة  3 62.6 1.41 3.13 36
 متوسطة  4 60.8 1.44 3.04 38
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 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 قةدرجة المواف  الرتبة %

 متوسطة  5 65.8 1.41 3.29 للمجال  الدرجة الكلية
 طمتوس 67.6 1.40 3.38 الملل األكاديمي الكلي

جدامعتي الخليدل لملدل األكداديمي الكلدي لددل طلبدة (، أن درجة ا11ر البيانات الموضحة في الجدول )تشي

محافظددة الخليددل جدداءت متوسددطة، إذ بلددد المتوسددي الحسددابي للدرجددة الكليددة للملددل  وبوليتكنددك فلسددطين فددي

 %(.67.7( بنسبة مئوية بلغت )3.38األكاديمي )

ار والرغبة في التخصدص احتدل المركدز األول بمتوسدي حسدابي االختي( أن واقع 11ويتضح من الجدول )

بمتوسي حسابي بعد أساليب التقييم %(، وجاء في المركز الثاني 70.8( ونسبة مئوية بلغت )3.54بلد )

بعدددد محتدددول المنددداهج الدراسدددية %(، وجددداء فدددي المركدددز الثالددد  69.4( ونسدددبة مئويدددة بلغدددت )3.47بلدددد )

بعدد طدرق التددريس %(، وجاء في المركز الرابع 68.0بة مئوية بلغت )( ونس3.40ي بلد )بمتوسي حساب

بعدددد الواقدددع %(، وجددداء فدددي المركدددز الخدددامس 66.4( ونسدددبة مئويدددة بلغدددت )3.32بمتوسدددي حسدددابي بلدددد )

%(، وجدداء 65.8( ونسدبة مئويددة بلغدت )3.29بمتوسدي حسددابي بلدد )األسدري )االقتصدادي واالجتمدداعي( 

( ونسدددددبة مئويدددددة بلغدددددت 3.25بمتوسدددددي حسدددددابي بلدددددد )تقبل العمدددددل مسدددددخيدددددر لسدددددادس واألفدددددي المركدددددز ا

(65.0.)% 

 ما نسبة انتشار الملل األكاديمي لدى طلبة جامعتي الخليل والبوليتكنك؟السؤال الثاني: 

لإلجابددة عددن هددذا السددؤال حسددبت المتوسددطات واالنحرافددات المعياريددة لدددرجات أفددراد العينددة علددى مقيدداس 

درجة القطع التي من خاللها تم تصدنيف الطلبدة إلدى طلبدة لدديهم ملدل أكداديمي   لتحديد كاديمي، و الملل األ

(، واالنحدراف المعيداري 3.38وطلبة ال يوجدد لدديهم ملدل أكداديمي. وقدد بلدد متوسدي درجدات أفدراد العيندة )

ري واحددد (. وقددد صددن  الطلبددة الددذين درجدداتهم أعلددى مددن انحددراف معيددا11( كمددا يظهددر الجدددول )1.40)

وسددي علدى أنهددم لدديهم ملددل أكداديمي، والطلبددة الددذين درجداتهن أدنددى مدن ذلددك علدى أنهددم ال يوجددد ق المتفدو 
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لديهم ملل أكاديمي. بعد ذلك حسبت التكرارات والنسب المئوية للطلبة الدذين لدديهم ملدل أكداديمي، والطلبدة 

كداديمي أي مدا نسدبته ملدل أ البدة لدديهم( طالبدا  وط216)الذين ال يوجد لدديهم ملدل أكداديمي، وقدد تبدين أن 

 طالبددا  وطالبددة  لدديس لددديهم ملددل أكدداديمي، أي مددا نسددبته( 325)وأن %( مددن أفددراد عينددة الدراسددة، 39.9)

 .من أفراد عينة الدراسة %(60.1)

محافظية  جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييما درجية الكفياءة الذاتيية ليدى طلبية :  الثالثالسؤال  

 ؟الخليل

طات الحسددابّية واالنحرافددات المعياريددة واألوزان النسددبية الثالدد  لسددؤال جابددة عددن الإل ، تددم اسددتخراج المتوسددّ

وذلك كما يتضح محافظة الخليل،  جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيدرجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة  ل

 (.12في الجدول )

 (  12الجدول )
جامعتي  درجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة لنسبية زان اليارية واألو المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المع

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

المتوسط  رقم الفقرة  البعد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

مي 
ادي

ألك
د ا

لبع
ا

 
 متوسطة  1 57.0 1.35 2.85 6
 متوسطة  2 55.2 1.35 2.76 7
 متوسطة  3 54.8 1.33 2.74 4
 متوسطة  4 54.4 1.33 2.72 2
 متوسطة  5 54.2 1.34 2.71 5
 متوسطة  6 53.4 1.40 2.67 8
 متوسطة  7 52.6 1.36 2.63 1
 متوسطة  7 52.6 1.37 2.63 3
 متوسطة  8 51.8 1.39 2.59 11
 متوسطة  9 51.6 1.48 2.58 9
 متوسطة  9 51.6 1.43 2.58 10
 متوسطة  2 53.6 1.38 2.68 الدرجة الكلية
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 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

سي
النف

ي و
فعال

االن
عد 

الب
 

 متوسطة  1 58.8 1.40 2.94 15
 متوسطة  2 57.0 1.35 2.85 17
 متوسطة  2 57.0 1.33 2.85 18
 متوسطة  3 56.6 1.38 2.83 19
 متوسطة  4 55.4 1.43 2.77 12
 متوسطة  5 55.2 1.42 2.76 13
 متوسطة  6 54.2 1.41 2.71 16
 متوسطة  7 53.8 1.40 2.69 20
 متوسطة  8 53.2 1.44 2.66 14
 متوسطة  1 55.6 1.40 2.78 الدرجة الكلية

عي
تما

الج
د ا

لبع
ا

 

 متوسطة  1 57.0 1.35 2.85 28
 متوسطة  2 55.4 1.38 2.77 27
 متوسطة  3 54.4 1.33 2.72 29
 متوسطة  4 54.2 1.34 2.71 31
 متوسطة  5 53.4 1.40 2.67 25
 متوسطة  6 52.6 1.37 2.63 26
 متوسطة  7 51.8 1.43 2.59 22
 متوسطة  7 51.8 1.39 2.59 30
 متوسطة  8 51.6 1.48 2.58 21
 متوسطة  8 51.6 1.43 2.58 24
 متوسطة  9 50.8 1.47 2.54 23
 متوسطة  3 53.2 1.40 2.66 الدرجة الكلية

 متوسطة  54.0 1.39 2.70 الكلية ءة الذاتية الكفا
جددددامعتي الخليددددل فدددداءة الذاتيددددة لدددددل طلبددددة (، أن درجددددة الك12تشددددير البيانددددات الموضددددحة فددددي الجدددددول )

محافظة الخليدل جداءت متوسدطة، إذ بلدد المتوسدي الحسدابي للدرجدة الكليدة للكفداءة   وبوليتكنك فلسطين في

 (.%54.0( بنسبة مئوية بلغت )2.70الذاتية )

( 2.78( أن البعد االنفعالي والنفسي احتل المركدز األول بمتوسدي حسدابي بلدد )12ل )الجدو   ويتضح من

( 2.68بمتوسددي حسدابي بلددد )البعددد األكداديمي %(، وجدداء فدي المركددز الثداني 55.6ونسدبة مئويددة بلغدت )
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( 2.66ي بلدد )بمتوسدي حسدابالبعدد االجتمداعي %(، وجاء في المركز الثالد  53.6ونسبة مئوية بلغت )

 %(.53.2ة مئوية بلغت )ونسب

جامعتي الخليل الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى طلبة : هل توجد عالقة ارتباطية بين الرابعالسؤال 

 ؟محافظة الخليل وبوليتكنك فلسطين في

عالقدة ( إليجداد الPearson Correlation، اسدتخدم معامدل ارتبداط بيرسدون )الرابدعلإلجابدة عدن السدؤال 

، محافظدة الخليدل جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فديألكاديمي والكفاءة الذاتية لددل طلبدة لملل اابين  

 (.13كما هو واضح من خالل الجدول )

 ( 13) الجدول
جامعتي الخليل  بين الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية لدل طلبة  للعالقة بيرسون  ارتباط معامل نتائج  يبين

 .لخليلافظة امح لسطين فيوبوليتكنك ف

 العالقات 

 أبعاد الكفاءة الذاتية 

الكفاءة  

البعد   الذاتية الكلية

 األكاديمي 

البعد  

االنفعالي  

 والنفسي

البعد  

 االجتماعي

ي
يم

اد
ألك

 ا
ل
مل

ال
د 

عا
أب

 
 طرق التدريس

**0.23- **0.16- **0.22- **0.23- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 محتوى المناهج الدراسية 
**70.2- **0.20- **0.27- **0.28- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 أساليب التقييم 
**0.34- **0.24- **0.35- **0.35- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 مستقبل العمل
**0.14- **0.15- **0.14- **0.16- 

0.00 0.00 0.01 0.00 

واقع االختيار والرغبة في  

 التخصص 

**0.22- **0.19- **0.22- **0.24- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

)االقتصادي   الواقع األسري

 واالجتماعي( 

**0.22- **0.17- **0.24- **0.24- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 الملل األكاديمي الكلي
**0.29- **0.23- **0.29- **0.31- 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 (≥ 0.05لة )الدال  ا عند مستوى (، * دالة إحصائي≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
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الملددل األكددداديمي وجدددود عالقددة عكسددية سددالبة بددين ( إلددى 13تشددير البيانددات الددواردة فددي الجدددول )

وأبعاده من جهة وبين الكفاءة الذاتية وأبعادهدا مدن جهدة أخدرل، حيد  بلدد معامدل االرتبداط للعالقدة بينهمدا 

ندده كلمددا زاد الملددل األكدداديمي علددى أ وهددذا يدددل ،( وهددي دالددة إحصددائيا  0.00صددائية )( بداللددة إح0.31-)

كلمدددا قلدددت الكفددداءة الذاتيدددة لدددديهم،  طلبدددة جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك فلسدددطين فدددي محافظدددة الخليدددل لددددل

 والعكس صحيح.

جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك هل تختلف متوسطات درجات الملل األكاديمي لدى طلبة  :  الخامسالسؤال  

 ؟الجامعةو  الكليةو المعدل التراكمي و المستوى الدراسي و جنس لال باختالف محافظة الخلي فلسطين في

( لغايدات فحدص الفدروق MANOVAاختبار تحليل التبداين المتعددد )  لإلجابة عن السؤال الرابع، استخدم

محافظدددة  جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك فلسدددطين فددديمتوسدددطات درجدددات الملدددل األكددداديمي لددددل طلبدددة فدددي 

وذلددك كمددا ، سددتول الدراسددي، المعدددل التراكمددي، التخصددص، الجامعددة(س، المغيددرات )الجددنالخليددل وفقددا  لمت

 (:14يشير الجدول )

 ( 14الجدول )
متوسطات درجات الملل األكاديمي لدل طلبة   ( للفروق فيMANOVAنتائج تحليل التباين المتعدد )

راسي،  الد ول لجنس، المست محافظة الخليل وفقا  لمتغيرات )ا جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في
 ، الجامعة(كليةالمعدل التراكمي، ال

مجموع   المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

 الجنس 
Wilks' Lambda= 

(0.994) 
الداللة  

 0.753اإلحصائية=

 0.61 0.25 0.15 1 0.15 طرق التدريس
 0.16 1.98 1.34 1 1.34 دراسية اهج المحتول المن

 0.42 0.65 0.35 1 0.35 أساليب التقييم 
 0.73 0.12 0.08 1 0.08 مستقبل العمل

 0.22 1.54 0.83 1 0.83 واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري )االقتصادي 

 واالجتماعي(
0.53 1 0.53 0.88 0.35 

 0.29 1.14 0.46 1 0.46 يميلملل األكادالدرجة الكلية ل 
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 المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

 المستوى الدراسي 
Wilks' Lambda= 

(0.980) 
الداللة  

 0.912اإلحصائية=

 0.13 1.91 1.14 3 3.43 طرق التدريس
 0.20 1.53 1.04 3 3.12 محتول المناهج الدراسية 

 0.95 0.12 0.06 3 0.19 أساليب التقييم 
 0.54 0.72 0.49 3 1.46 مستقبل العمل

 0.61 0.60 0.32 3 0.97 والرغبة في التخصص ختيارواقع اال
الواقع األسري )االقتصادي 

 0.47 0.85 0.51 3 1.54 واالجتماعي(

 0.31 1.19 0.49 3 1.46 الدرجة الكلية للملل األكاديمي

 المعدل التراكمي 
Wilks' Lambda= 

(0.970) 
الداللة  

 0.593اإلحصائية=

 0.11 2.02 1.21 3 3.63 طرق التدريس
 0.18 1.63 1.10 3 3.31 محتول المناهج الدراسية 

 *0.04 2.83 1.54 3 4.63 أساليب التقييم 
 0.50 0.78 0.53 3 1.60 مستقبل العمل

 0.70 0.47 0.25 3 0.76 واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري )االقتصادي 

 *0.05 2.60 1.57 3 4.71 واالجتماعي(

 *0.09 2.19 0.89 3 2.68 للملل األكاديميلكلية الدرجة ا

 التخصص 
Wilks' Lambda= 

(0.991) 
الداللة  

 0.607اإلحصائية=

 0.34 0.91 0.54 1 0.54 طرق التدريس
 0.23 1.48 1.00 1 1.00 محتول المناهج الدراسية 

 0.22 1.50 0.82 1 0.82 أساليب التقييم 
 0.57 0.32 0.22 1 0.22 مستقبل العمل

 0.11 2.50 1.35 1 1.35 ع االختيار والرغبة في التخصصواق
الواقع األسري )االقتصادي 

 0.08 3.05 1.84 1 1.84 واالجتماعي(

 0.16 1.99 0.81 1 0.81 الدرجة الكلية للملل األكاديمي

 الجامعة
Wilks' Lambda= 

(0.937) 
الداللة  

 **0.000اإلحصائية=

 0.23 1.47 0.88 1 0.88 طرق التدريس
 **0.00 13.85 9.38 1 9.38 محتول المناهج الدراسية 

 **0.00 26.23 14.31 1 14.31 أساليب التقييم 
 0.11 2.54 1.73 1 1.73 مستقبل العمل

 **0.00 10.50 5.66 1 5.66 واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري )االقتصادي 

 0.08 3.11 1.87 1 1.87 واالجتماعي(

 **0.00 12.05 4.92 1 4.92 لدرجة الكلية للملل األكاديميا
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 المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

 الخطأ 

 0.60 531 317.86 طرق التدريس
 
 
 
 
 
 
 

 0.68 531 359.77 محتول المناهج الدراسية 
 0.55 531 289.73 أساليب التقييم 
 0.68 531 361.76 مستقبل العمل

 0.54 531 286.35 واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري )االقتصادي 

 واالجتماعي(
320.20 531 0.60 

 0.41 531 216.80 الدرجة الكلية للملل األكاديمي

 المجموع

 541 6289.90 طرق التدريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 541 6648.11 محتول المناهج الدراسية 
 541 6841.20 أساليب التقييم 
 541 6067.37 مستقبل العمل

 541 7063.67 ختيار والرغبة في التخصصاقع االو 
الواقع األسري )االقتصادي 

 541 6195.06 واالجتماعي(

 541 6416.14 الدرجة الكلية للملل األكاديمي

 المجموع المعدل

 540 328.52 طرق التدريس
 540 384.12 محتول المناهج الدراسية 

 540 317.05 أساليب التقييم 
 540 368.60 العملمستقبل 

 540 299.21 واقع االختيار والرغبة في التخصص
الواقع األسري )االقتصادي 

 واالجتماعي(
333.56 540 

 540 230.97 الدرجة الكلية للملل األكاديمي
 (0.05دالة إحصائيا  عند مستول داللة ) * / (0.01دالة إحصائيا  عند مستول داللة )  **

 ( ما يلي:14الواردة في الجدول )نتائج من خالل ال يتضح

محافظية  جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييأواًل: الفروق في درجات الملل األكاديمي ليدى طلبية 

 الخليل وفقًا لمتغير الجنس
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أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي جميددع أبعدداده لدددل  -

 .محافظة الخليل وفقا  لمتغير الجنس وليتكنك فلسطين فيليل وبجامعتي الخ طلبة

محافظية  جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييثانيًا: الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة 

 الخليل وفقًا لمتغير المستوى الدراسي

أبعدداده لدددل جميددع  كدداديمي وفدديأظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجددات الملددل األ -

 .محافظة الخليل وفقا  لمتغير المستول الدراسي جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيطلبة 

محافظية  جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييثالثًا: الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة  

 الخليل وفقًا لمتغير المعدل التراكمي

يا  فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي أبعدداد )أسدداليب التقيدديم، إحصددائ د فددروق دالددةأظهددرت النتددائج وجددو  -

محافظددة  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديالواقددع األسددري )االقتصددادي واالجتمدداعي( لدددل طلبددة 

بينمددددا لدددم تظهدددر فددددروق ذات داللدددة إحصدددائية فددددي أبعددداد الملددددل  ،الخليدددل وفقدددا  لمتغيددددر المعددددل التراكمدددي

محتددددول المندددداهج الدراسددددية، مسددددتقبل العمددددل، واقددددع االختيددددار والرغبددددة فددددي دريس، مي )طددددرق التدددداألكددددادي

 التخصص(.

درجدات ( للمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي Scheffeإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبدار شدي يه )

 المعددلقدا  لمتغيدر محافظدة الخليدل وف جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فديالملل األكاديمي لدل طلبة  

 (.15، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )التراكمي

 (  15لجدول )ا
درجات الملل األكاديمي  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeنتائج اختبار شي يه )

 اكمي محافظة الخليل وفقا  لمتغير المعدل التر  جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيلدل طلبة 

المتوسط  ارنات المق رالمتغي
 ممتاز جيد جداً  جيد  الحسابي 

 0.14 0.25* 0.20* 3.26 مقبول أساليب التقييم



72 
 

 ارنات المق رالمتغي
المتوسط 
 ممتاز جيد جداً  جيد  الحسابي 

 ----- ----- ----- 3.46 جيد
 ----- ----- ----- 3.51 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 3.40 ممتاز

الواقددددددددددددددددع األسدددددددددددددددددري 
)االقتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادي 

 واالجتماعي(

 0.08 0.25* 0.15* 3.12 مقبول
 ----- ----- ----- 3.27 جيد

 ----- ----- ----- 3.38 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 3.20 ممتاز

الدرجددددة الكليددددة للملددددل 
 األكاديمي

 0.09 0.19* 0.16* 3.22 مقبول
 ----- ----- ----- 3.38 جيد

 ----- ----- ----- 3.41 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 3.31 ممتاز

 ( 0.05ت دال إحصائيا  عند مستول ) متوسطاالفرق في ال* 

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

كانددت بددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة  محافظددة الخليددل وفقددا  لمتغيددر المعدددل التراكمددي فلسددطين فددي

، حيد  كدان )جيد(، و)جيدد جددا ( مدن جهدة أخدرل  التراكميةالتهم ة الذين معد )مقبول( من جهة وبين الطلب

مدن الطلبدة الدذين  مستول الملل األكاديمي لدل الطلبة الذين معدالتهم التراكميدة )جيدد( و)جيدد جددا( أعلدى

 تهم التراكمية )مقبول(.معدال

حافظية م طين فييوليتكنيك فلسيجامعتي الخلييل وبرابعًا: الفروق في درجات الملل األكاديمي لدى طلبة 

 كليةالخليل وفقًا لمتغير ال

أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجددات الملددل األكدداديمي وفددي أبعدداده لدددل طلبددة  -

 . كليةحافظة الخليل وفقا  لمتغير الم جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في

 وبوليتكنييك فلسييطين فييي الخليييلجييامعتي لبيية خامسييًا: الفييروق فييي درجييات الملييل األكيياديمي لييدى ط

 محافظة الخليل وفقًا لمتغير الجامعة
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أظهرت النتائج وجدود فدروق دالدة إحصدائيا  فدي درجدات الملدل األكداديمي وفدي أبعداده )محتدول المنداهج   -

جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك الدراسددية، أسدداليب التقيدديم، واقددع االختيددار والرغبددة فددي التخصددص( لدددل طلبددة 

بينما لم تظهر فروق في أبعاد الملل األكاديمي )طرق  ،الخليل وفقا  لمتغير الجامعةحافظة  م فلسطين في

القتصادي واالجتماعي( لدل طلبة جدامعتي الخليدل وبوليتكندك التدريس، مستقبل العمل، الواقع األسري )ا

لدل ات الموق فدي متوسدط( يوضدح الفدر 16محافظدة الخليدل وفقدا  لمتغيدر الجامعدة، والجددول )  فلسطين في

 األكاديمي بين جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين. 

 ( 16الجدول )
الخليل وبوليتكنك  لدرجات الملل األكاديمي لدل طلبة جامعتي المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري 
 محافظة الخليل وفقا  لمتغير الجامعة  فلسطين في

 لمعياري لخطأ اا ط الحسابيالمتوس الجامعة أبعاد الملل األكاديمي 

 طرق التدريس
 0.05 3.32 جامعة الخليل 
 0.05 3.24 جامعة بوليتكنك 

 محتول المناهج الدراسية 
 0.05 3.48 جامعة الخليل 
 0.06 3.20 جامعة بوليتكنك 

 أساليب التقييم 
 0.04 3.58 جامعة الخليل 
 0.05 3.23 جامعة بوليتكنك 

 مستقبل العمل
 0.05 3.27 جامعة الخليل 

 0.06 3.15 بوليتكنك جامعة 

 واقع االختيار والرغبة في التخصص
 0.04 3.60 جامعة الخليل 
 0.05 3.38 جامعة بوليتكنك 

 الواقع األسري )االقتصادي واالجتماعي(
 0.05 3.31 جامعة الخليل 
 0.05 3.18 جامعة بوليتكنك 

 الدرجة الكلية للملل األكاديمي
 0.04 3.43 جامعة الخليل 

 0.04 3.23 تكنك ة بوليجامع
( أن الفددروق فددي محتددول المندداهج الدراسددية تعددزل لمتغيددر الجامعددة، ظهددرت بددين 16يتبددين مددن الجدددول )

لدددل  فددي محتددول المندداهج الدراسددية تكنيددك فلسددطين، حيدد  كانددت الفددروق طلبددة جامعددة الخليددل وطلبددة بولي

( مقابدددل 3.48)بلدددد ي ي حسددداببمتوسددد لسدددطينف بوليتكنيدددك جامعدددةأعلدددى مدددن طلبدددة طلبدددة جامعدددة الخليدددل 
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 طلبدة جامعدة الخليددللدددل ، وفدي أسداليب التقيدديم كاندت الفدروق فلسددطين بوليتكنيدك جامعدة( لطلبدة 3.20)

( لطلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين، وفي واقع االختيدار 3.23( مقابل )3.58بمتوسي حسابي بلد )  أعلى

( مقابدل 3.60) بلد بمتوسي حسابيأعلى  امعة الخليلطلبة ج  لدل  والرغبة في التخصص كانت الفروق 

طلبدة جامعدة لددل ( لطلبة بوليتكنيك فلسطين، وفي الدرجة الكليدة للملدل األكداديمي كاندت الفدروق 3.38)

 ( لطلبة بوليتكنيك فلسطين.3.23( مقابل )3.43بمتوسي حسابي ) أعلى الخليل

معتي الخلييل وبوليتكنيك جيالبية ذاتيية ليدى طهل تختلف متوسطات درجات الكفياءة ال: السادسالسؤال  

 ؟الجامعةو ، لكليةاو  المعدل التراكميو  المستوى الدراسيو  محافظة الخليل باختالف الجنس فلسطين في

( لغايدددات فحدددص MANOVAاختبدددار تحليدددل التبددداين المتعددددد ) لإلجابدددة عدددن السدددؤال الخدددامس، اسدددتخدم

محافظدة  ل وبوليتكندك فلسدطين فديالخلي جامعتيطلبة متوسطات درجات الكفاءة الذاتية لدل الفروق في  

وذلدك كمدا يشدير ، ، الجامعدة(كليدةالدراسدي، المعددل التراكمدي، الالخليل وفقا  لمتغيرات )الجنس، المستول  

 (:17الجدول )

 ( 17الجدول )
متوسطات درجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة   ( للفروق فيMANOVAنتائج تحليل التباين المتعدد )

الدراسي،  محافظة الخليل وفقا  لمتغيرات )الجنس، المستول  كنك فلسطين فيوبوليت عتي الخليل جام
 ، الجامعة(المعدل التراكمي، الكلية

مجموع   المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

 الجنس 
Wilks' Lambda= 

(0.986) 
 0.057ئية=اإلحصاالداللة 

 *0.02 5.51 2.09 1 2.09 البعد األكاديمي 
 *0.02 5.42 2.29 1 2.29 البعد االنفعالي والنفسي
 *0.02 5.67 2.45 1 2.45 البعد االجتماعي

 **0.01 7.31 2.27 1 2.27 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 المستوى الدراسي 

Wilks' Lambda= 
(0.977) 

 0.201ية=لة اإلحصائالدال 

 *0.02 3.30 1.25 3 3.76 البعد األكاديمي 
 0.51 0.77 0.32 3 0.97 البعد االنفعالي والنفسي
 0.06 2.50 1.08 3 3.23 البعد االجتماعي

 0.06 2.49 0.77 3 2.32 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
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 المتغيرات التابعة  مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

 المعدل التراكمي 
Wilks' Lambda= 

(0.964) 
 * 0.023ية=الداللة اإلحصائ

 **0.00 5.09 1.93 3 5.79 ألكاديمي لبعد اا
 *0.03 3.07 1.29 3 3.88 البعد االنفعالي والنفسي
 **0.01 3.64 1.57 3 4.71 البعد االجتماعي

 **0.00 5.12 1.59 3 4.77 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 التخصص 

Wilks' Lambda= 
(0.987) 
 0.082الداللة اإلحصائية=

 *0.02 5.34 2.03 1 2.03 د األكاديمي البع
 0.10 2.78 1.17 1 1.17 البعد االنفعالي والنفسي
 **0.01 6.50 2.80 1 2.80 البعد االجتماعي

 **0.01 6.43 2.00 1 2.00 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 الجامعة

Wilks' Lambda= 
(0.883) 
 ** 0.000الداللة اإلحصائية=

 **0.00 69.69 26.42 1 26.42 البعد األكاديمي 
 **0.00 20.01 8.44 1 8.44 البعد االنفعالي والنفسي
 **0.00 60.12 25.92 1 25.92 البعد االجتماعي

 **0.00 64.41 20.01 1 20.01 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 

 الخطأ 

  0.38 531 201.28 البعد األكاديمي 
 
 
 

 0.42 531 223.95 البعد االنفعالي والنفسي
 0.43 531 228.92 د االجتماعيالبع

 0.31 531 165.00 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 

 المجموع

  541 4134.59 البعد األكاديمي 
 
 
 
 
 
 
 

 541 4434.36 البعد االنفعالي والنفسي
 541 4104.78 البعد االجتماعي

 541 4154.93 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 

 عدلالمجموع الم

 540 257.52 بعد األكاديمي ال
 540 247.62 البعد االنفعالي والنفسي
 540 284.45 البعد االجتماعي

 540 209.59 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 ( 0.05دالة إحصائيا  عند مستول داللة )   *  /   ( 0.01دالة إحصائيا  عند مستول داللة )   **

 ( ما يلي:17ول )ي الجد ج الواردة فيتضح من خالل النتائ

محافظية  جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييأواًل: الفروق في درجيات الكفياءة الذاتيية ليدى طلبية 

 الخليل وفقًا لمتغير الجنس
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لدددل طلبدددة  اوفددي جميددع أبعادهدد أظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجدددات الكفدداءة الذاتيددة

( يوضدددح 18، والجددددول )افظدددة الخليدددل وفقددا  لمتغيدددر الجددنسمح فددي تكنددك فلسدددطينجددامعتي الخليدددل وبولي

 ذلك:

 ( 18الجدول )
جامعتي الخليل وبوليتكنك  رجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة  المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لد 
 محافظة الخليل وفقا  لمتغير الجنس  فلسطين في

 اري المعي الخطأ حسابيالمتوسط ال الجنس  أبعاد الكفاءة الذاتية

 0.04 2.84 ذكر البعد األكاديمي
 0.04 2.71 أنثى

 0.04 2.91 ذكر البعد االنفعالي والنفسي
 0.04 2.78 أنثى

 0.04 2.83 ذكر البعد االجتماعي
 0.04 2.69 أنثى

 0.04 2.86 ذكر الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية
 0.03 2.72 أنثى

الذكور، حي  بلدد  أعلى عند  الذاتية وجميع أبعادها كانت فاءة في الكأن الفروق   (18يتبين من الجدول )

 ( لإلناث.2.72( مقابل )2.86المتوسي الحسابي للدرجة الكلية للكفاءة الذاتية للذكور )

محافظية  جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييليدى طلبية    الكفاءة الذاتيةثانيًا: الفروق في درجات  

 الدراسيمستوى  لمتغير الالخليل وفقاً 

)البعددد النفسددي  اأظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجددات الكفدداءة الذاتيددة وفددي أبعادهدد

محافظددة الخليددل وفقددا   جددامعتي الخليدل وبوليتكنددك فلسددطين فديواالنفعدالي، والبعددد االجتمدداعي( لددل طلبددة 

جددامعتي الخليددل مي لدددل طلبددة ديألكدداجددات البعددد ا، بينمددا ظهددرت فددروق فددي در لمتغيددر المسددتول الدراسددي

(.19محافظة الخليل كما هو موضح في الجدول ) وبوليتكنك فلسطين في
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 ( 19الجدول )
درجات الكفاءة الذاتية  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeنتائج اختبار شي يه )

 ا  لمتغير المستول الدراسي يل وفقمحافظة الخل جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيلدل طلبة 

 سنة رابعة  سنة ثالثة سنة ثانية المتوسط الحسابي المقارنات  المتغير

 البعد األكاديمي

 *0.22 0.12 0.03 2.68 سنة أولى
 ----- ----- ----- 2.71 سنة ثانية
 ----- ----- ----- 2.81 سنة ثالثة
 ----- ----- ----- 2.90 سنة رابعة

جددامعتي درجددات الكفدداءة الذاتيددة )البعددد األكدداديمي( لدددل طلبددة ( أن الفددروق فددي 19ل )الجدددو  يتضددح مددن

كاندت بدين طلبدة سدنة أولدى  محافظدة الخليدل وفقدا  لمتغيدر المسدتول الدراسدي الخليل وبوليتكنك فلسطين في

 ةابعدة ر طلبدة سدنلددل حيد  كدان مسدتول الكفداءة الذاتيدة  ،طلبة سدنة رابعدة مدن جهدة أخدرل من جهة وبين 

 أعلى.

محافظية  جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييثالثًا: الفروق في درجات الكفاءة الذاتيية ليدى طلبية 

 الخليل وفقًا لمتغير المعدل التراكمي

جدامعتي أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في درجدات الكفداءة الذاتيدة وجميدع أبعادهدا لددل طلبدة 

 .افظة الخليل وفقا  لمتغير المعدل التراكميمح في تكنك فلسطينالخليل وبولي

درجدات ( للمقارندات الثنائيدة البعديدة للفدروق فدي Scheffeإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبدار شدي يه )

محافظددة الخليددل وفقددا  لمتغيددر المعدددل  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديالكفدداءة الذاتيددة لدددل طلبددة 

 (.20خالل الجدول ) اضح منلك كما هو و ، وذ التراكمي

 (  20الجدول )
درجات الكفاءة الذاتية  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeنتائج اختبار شي يه )

 محافظة الخليل وفقا  لمتغير المعدل التراكمي  جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين فيلدل طلبة 
 ممتاز جداً جيد  د جي الحسابي المتوسط المقارنات  المتغير

 *0.25 0.11 ----- 2.69 مقبول  البعد األكاديمي 



78 
 

 ممتاز جداً جيد  د جي الحسابي المتوسط المقارنات  المتغير
 *0.27 0.13 ----- 2.67 جيد
 0.14 ----- ----- 2.80 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 2.94 ممتاز 

البعد االنفعالي 
 والنفسي

 *0.23 0.12 0.06 2.74 مقبول 
 0.17* 0.06 ----- 2.80 جيد
 0.11 ----- ----- 2.86 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 2.97 ممتاز 

 البعد االجتماعي

 0.26* 0.12 0.06 2.65 مقبول 
 0.20* 0.06 ----- 2.71 جيد
 0.14 ----- ----- 2.77 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 2.91 ممتاز 

الدرجة الكلية للكفاءة 
 الذاتية 

 *0.25 0.12 0.04 2.69 مقبول 
 *0.21 0.08 ----- 2.73 جيد
 0.13 ----- ----- 2.81 جيد جدا  
 ----- ----- ----- 2.94 ممتاز 

 ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا  عند مستول ) 

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

كانددت بددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة  مدديالتراكغيددر المعدددل محافظددة الخليددل وفقددا  لمت فلسددطين فددي

، حيدد  حصددل )مقبددول وجيددد( مددن جهددة وبددين الطلبددة الددذين معدددالتهم التراكميددة )ممتدداز( مددن جهددة أخددرل 

الددذين  طلبددةمقارنددة بال ذاتيددةالكفدداءة ال علددى مسددتول أعلددى مددن)ممتدداز(  التراكميددة معدددالتهمالددذين  طلبددةال

 .وجيد( كمية )مقبولمعدالتهم الترا

حافظية م جيامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فييرابعًا: الفروق في درجات الكفاءة الذاتية ليدى طلبية  

 كليةالخليل وفقًا لمتغير ال

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات الكفاءة الذاتية وفي أبعداد )البعدد األكداديمي، والبعدد 

، فدي كليدةحافظدة الخليدل وفقدا  لمتغيدر الم  تكندك فلسدطين فديوبولي  معتي الخليدلجدااالجتماعي( لدل طلبة  

 جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فدديحددين لددم تظهددر فددروق فددي البعددد االنفعددالي والنفسددي لدددل طلبددة 
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( يوضدددح المتوسدددطات الحسدددابية والخطدددأ المعيددداري 21والجددددول ) ،كليدددةحافظدددة الخليدددل وفقدددا  لمتغيدددر الم

 ها:اتية وأبعاد للكفاءة الذ 

 ( 21جدول )ال
جامعتي الخليل وبوليتكنك  رجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة  المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لد 

 محافظة الخليل وفقا  لمتغير التخصص  فلسطين في
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي التخصص  أبعاد الكفاءة الذاتية

 البعد األكاديمي 
 0.04 2.84 علمي
 0.04 2.71 ة علوم إنساني

 البعد االنفعالي والنفسي
 0.05 2.89 علمي

 0.04 2.80 علوم إنسانية 

 البعد االجتماعي
 0.05 2.83 علمي

 0.04 2.68 علوم إنسانية 

 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 0.04 2.85 علمي

 0.03 2.73 علوم إنسانية 
التخصدص  أعلدى عندد طلبدةأبعادهدا كاندت وجميدع الذاتيدة ءة ( أن الفروق في الكفا21يتبين من الجدول )

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

 .العلوم االنسانية لكليات ( 2.73)

فظية محا سطين فييجامعتي الخليل وبوليتكنك فلخامسًا: الفروق في درجات الكفاءة الذاتية لدى طلبة 

 خليل وفقًا لمتغير الجامعةال

أظهددرت النتددائج وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  فددي درجدددات الكفدداءة الذاتيددة وفددي جميددع أبعادهددا لدددل طلبدددة 

( يوضددح 22والجدددول ) ،محافظددة الخليددل وفقددا  لمتغيددر الجامعددة جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي

 يل وطلبة جامعة بوليتكنك فلسطين. ة الخلن طلبة جامعالفروق في متوسطات الكفاءة الذاتية بي
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 ( 22الجدول )
جامعتي الخليل وبوليتكنك  رجات الكفاءة الذاتية لدل طلبة  المتوسطات الحسابية والخطأ المعياري لد 
 محافظة الخليل وفقا  لمتغير الجامعة  فلسطين في

 ري الخطأ المعيا المتوسي الحسابي الجامعة أبعاد الكفاءة الذاتية 

 مي ألكاديالبعد ا
 0.04 2.54 جامعة الخليل 
 0.04 3.01 جامعة بوليتكنك 

 البعد االنفعالي والنفسي
 0.04 2.71 جامعة الخليل 
 0.04 2.98 جامعة بوليتكنك 

 البعد االجتماعي
 0.04 2.53 جامعة الخليل 
 0.05 2.99 جامعة بوليتكنك 

 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 0.03 2.58 جامعة الخليل 

 0.04 2.99 بوليتكنك  جامعة
( أن الفروق في البعد األكاديمي تعزل لمتغير الجامعة، ظهرت بدين طلبدة جامعدة 22يتبين من الجدول )

طلبدددة  بدرجدددة أعلدددى لددددل البعدددد األكددداديمي الخليدددل وطلبدددة بوليتكنيدددك فلسدددطين، حيددد  كاندددت الفدددروق فدددي

نفعدالي عدة الخليدل، وفدي البعدد االبدة جام( لطل2.54)  ( مقابدل3.01بوليتكنك فلسدطين بمتوسدي حسدابي )

( 2.71( مقابدل )2.98طلبدة بوليتكندك فلسدطين بمتوسدي حسدابي بلدد )  أعلى لددلوالنفسي كانت الفروق  

طلبددة بوليتكنددك فلسددطين  بدرجددة أعلددى لدددللبعددد االجتمدداعي كانددت الفددروق لطلبددة جامعددة الخليددل، وفددي ا

لكفداءة الذاتيدة كاندت ل، وفدي الدرجدة الكليدة لالخلي لطلبة جامعة( 2.53( مقابل )2.99بمتوسي حسابي )

( لطلبدددة جامعدددة 2.58( مقابدددل )2.99طلبدددة بوليتكندددك فلسدددطين بمتوسدددي حسدددابي ) أعلدددى لددددلالفدددروق 

 الخليل.
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 مقدمة 
لنتددائج التددي أسددفرت عنهددا الدراسددة مرتبددة حسددب أسددئلتها، والتددي تهدددف إلددى اقشددة اذا الفصددل منيتندداول هدد

 جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك فلسدددطين فدددي طلبدددة الكفددداءة الذاتيدددة لددددلمعرفدددة الملدددل األكددداديمي وعالقتددده ب

 محافظة الخليل من وجهة نظرهم، كما تضمن هذا الفصل مجموعة من االستنتاجات والتوصيات.

 الدراسة أسئلة : مناقشة أوالً 
 : مناقشة نتائج السؤال األول

 محافظة الخليل؟ جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في طلبةما درجة الملل األكاديمي لدى 

جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك  طلبدددةأشدددارت النتدددائج أن الدرجدددة الكليدددة العامدددة حدددول الملدددل األكددداديمي لددددل 

 طة.ت متوسة نظرهم كانمحافظة الخليل من وجه فلسطين في

التددي أشددارت إلددى أن إحسدداس أفددراد  (2020ضددبع )عقيددل والالنتيجددة السددابقة مددع نتددائج دراسددة وقددد اتفقددت 

( التدددي دلدددت إلدددى أن 2016) بحددديص ع فدددي حددددود المتوسدددي، وكدددذلك دراسدددة العيندددة بالملدددل األكددداديمي يقددد

، كمدا اتفقدت طا  م متوسدكدان بشدكل عداكليدة التربيدة فدي جامعدة الخليدل   طلبدةمستول الملل األكداديمي لددل  

 (.2013) مع نتائج دراسة الخوالدة

( التدي أظهدرت أن 2018) بقة إلدى حدد كبيدر مدع نتدائج دراسدة بوخطدة وجعفدوربينما لم تتفق النتيجدة السدا

 Sharp، et، وكذلك نتائج دراسة شارب وآخرون )مستول الملل األكاديمي لدل عينة الدراسة كان مرتفعا  

al., 2019) نص  أفراد العينة يعانون من جميع أعراض الملل األكاديمي.رت أن التي أشا 

وجود العوامل واألسباب التي تساهم في نشوء هذه الظاهرة في أوسداط الطلبدة وتولدد إلى ويمكن عزو ذلك 

   لديهم الشعور بالملل، وتخلق جوا  من القلق والتلكؤ وانعدام الدافعية نحو تنمية مهارات الدراسة.
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حيد  كدان أبدرز  االختيدار والرغبدة فدي التخصدص احتدل المركدز األولبعد  ئج الدراسة أنرت نتاأظهكما و 

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

المركدددز  جددداء فددديالتددددريس، و  الثالددد  بعدددد محتدددول المنددداهج الدراسدددية، وجددداء فدددي المركدددز الرابدددع بعدددد طدددرق 

ركدددز السدددادس واألخيدددر مسدددتقبل الخدددامس بعدددد الواقدددع األسدددري )االقتصدددادي واالجتمددداعي(، وجددداء فدددي الم

شدارت إلدى أن مجدال التقدويم جداء بالمرتبدة أ( التدي 2016) بحديص مع نتدائج دراسدة   هذااتفق  وقد  ،  العمل

أن  مدن الممكدن تفسديرو  ،ت انداويم واالمتحي أسداليب التقداألولدى، وأوصدت بنداء علدى ذلدك بإعدادة النظدر فد

 جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فديأبرز العوامل التي تساهم في إحداث الملل األكداديمي لددل طلبدة 

ن هندا  ضدرورة لمدنح يدل أ على األرجحاالختيار والرغبة في التخصص،   محافظة الخليل تتمثل في اقع

 لتخصدددص الدددذي يناسدددبهالطالدددب ل اختيدددارن عددددم أه، و بنددداء علدددى رطبتدددتخصصددده الطالدددب فرصدددة اختيدددار 

ه مدن الممكدن أند يجعله مترددا  في االهتمام بدراسدته، ممدا يخلدق نوعدا  مدن الملدل واالكتئداب، وتدرل الباحثدة

تجعل الطلبة في حالة دائمة من التدوتر  امعتي الخليل وبوليتكنك فلسطينجأساليب التقييم المتبعة في    أن

رجة دافعيتهم، مما يتسبب فدي شدعورهم بالملدل وعددم المقددرة علدى على د   ينعكس سلبا  األمر الذي    ،والقلق

طيدر مناسدب الهتمامدات وميدول محتدول المنداهج ومن الممكن أن يكدون    ،رة مرضيةتجاوز االختبار بصو 

ي مدن المعدايير الواجدب مراعاتهدا فد الدراسديةالطلبة وما يتطلبه سوق العمل في المسدتقبل، اذ تعدد المنداهج 

 .بة ورفع مستول االهتمام لديهم بما يدرسونه، مما يجعلهم مدركين ألهمية الدراسةه الطلجذب انتبا

 :الثاني  السؤال نتائج مناقشة

 الخليل؟ محافظة  في فلسطين وبوليتكنك الخليل جامعتي طلبة لدى الذاتية الكفاءة درجة ما

 في فلسطين وبوليتكنك الخليل امعتيج  طلبة لدل الذاتية لكفاءةل العامة الكلية الدرجة أن النتائج أشارت 

 . متوسطة كانت  نظرهم وجهة من الخليل محافظة
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 حائل   جامعة  طلبة  أن  أظهرت   التي(  2017)   العرسان  دراسة  نتائج  مع  السابقة  النتيجة  اتفقت   وقد 

  كن ويم  ،(2016)  ومحمد   العلي  دراسة  نتائج  مع  وكذلك   الذاتية،  الكفاءة  من  متوسي  بمستول   يتمتعون 

 درجة   الخليل  محافظة  في  فلسطين  وبوليتكنك  الخليل  جامعتي  في  الطلبة  امتال   بأن  يجةالنت   ههذ   تفسير

  أن   على  ويدل  لذاتهم،  انتمائهم  يعزز  ما  إلى  حاجتهم  مدل  إلى  يشير  قد   الذاتية،  الكفاءة  من  متوسطة

ما  يتسم  يعيشونه  الذي  الواقع حد    أفراد   لدل  ات الذ   وتقدير  بالنفس  للثقة   الداعمة  المقومات   ب ياب   إلى 

 .خاص  بشكل الطلبة ولدل عام  بشكل المجتمع

 :الثالث السؤال نتائج مناقشة

  الخليل جامعتي طلبة لدى الذاتية والكفاءة  األكاديمي الملل درجات بين ارتباطية عالقة توجد هل 

 الخليل؟  محافظة في فلسطين  وبوليتكنك

درجات الملل األكاديمي والكفاءة الذاتية  وسطات ائيا بين مت أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة ودالة احص

 . لدل طلبة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين

أ  نتائج  مع  السابقة  النتيجة  اتفقت   وقد  متغيرات  دراسة  دراسات بحثت في  منها:  ونفسية مختلفة  كاديمية 

  األكاديمي   لالمل  نبي  إحصائي ا  ودالة  سالبة  ارتباطية  عالقة  توجد   أنه  أشارت   التي (  2020)  والضبع  عقيل

 دالة و   سالبة  عالقة  وجود    إلى  توصلت   التي(  2017)  والبديوي   أيوب   ودراسة  التعلم،  بيئة  أبعاد   وإدرا 

  بحيص   ودراسة  الدراسة،  عينة  لدل   الذاتية  والدافعية  الكلية  والدرجة  بأبعاده  األكاديمي  التلكؤ  بين  إحصائيا  

  طلبة   لدل  األكاديمي  الملل  مستول   متوسي  بين  ياإحصائ  دالة  سالبة  عالقة  وجود   بينت   التي(  2016)

  التي (  Wang et al., 2020)  وآخرون   واند  ودراسة  التراكمي،  والمعدل  الخليل   بجامعة  التربية  كلية

  المعلم   حماس  بين  العالقة  من  كبير  بشكل  خففت   المتصورة  المهام  وصعوبة  بالملل  الشعور  أن  أظهرت 

 وجود   عن  أسفرت   ( التيKhan et al., 2019خرون )وآ  خان  دراسة  كذلكو   بالفصل،  المرتبي  والملل
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والدافعية   بمناخ  المرتبي  األكاديمي   الملل  بين  عكسية   عالقة ولو   األكاديمية  التعلم  ليو  دراسة    وكذلك 

(Liu & Lu, 2017  التي إلى(    سلبي   بشكل   تنبأت   الطلبة  لدل  األكاديمية  الذاتية  الكفاءة   أن  أشارت 

 . اديمياألك بالملل

  الملل   بأن  الذاتية،  والكفاءة  األكاديمي  الملل  بين  العكسية  العالقة  لهذه  قنع م  تفسير  ءإعطا  نويمك

  االهتمام   مستول   تراجع  إلى  تؤدي  التعلم،  تجاه  سلبية  بمشاعر  الطلبة  تصيب   نفسية  حالة  األكاديمي

 األداء   ل مستو   ض انخفا  لتالي وبا  المطلوبة،  والواجبات   المهام  اتمام  في  الطلبة  قدرة   وانخفاض   بالدراسة

  الذاتية،   الكفاءة  مستول   انخفاض   وبالتالي  والداخلي  الخارجي  التحفيز  مستول   انخفاض   نتيجة  األكاديمي

  مواجهة  في  الذاتية  بقدراتهم   وآمنوا  الذاتية،  الكفاءة  من  مرتفعة  مستويات   الطلبة  امتلك  حال  في  أما

  بإمكانهم   حي    األكاديمي،  لمللل  رضهمتع  من  تقليل ال  شأنه  من  فهذا  المختلفة،  والتحديات   الصعوبات 

  من   مرتفع  مستول   على   والحصول  كانت،  مهما  الضاططة  للظروف  والتصدي  والمهمات   الواجبات   اتمام

 . األكاديمي األداء

 :رابعمناقشة نتائج السؤال ال

ظية الخلييل محاف جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في  طلبةدرجات الملل األكاديمي لدى  تختلف  هل   

 ؟الجامعةو  كليةالو المعدل التراكمي و المستوى الدراسي و الجنس  اختالفب

درجدات الملدل ( فدي α≤0.05مسدتول الداللدة )أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عندد 

)الجددنس،  محافظددة الخليددل تعددزل لمتغيددرات  جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي ةبدداألكدداديمي لدددل طل

 (ليةكي، الستول الدراسالم
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( التدي أظهدرت عددم وجدود فدروق ذات 2019) النتيجة السابقة مع نتائج دراسة الحميدي واليوس واتفقت  

داللددة إحصددائية بددين الددذكور واإلندداث فددي الدرجددة الكليددة للضددجر األكدداديمي وجميددع أبعدداده، وكددذلك عدددم 

 صات األدبية.والتخصات العلمية الجامعة من التخصص طلبةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

لمتغيددر  ا  بعددتددي كشددفت وجددود فددروق ت( ال2019) النتيجددة السددابقة مددع نتددائج دراسددة الدويلددةبينمددا تعارضددت 

( 2018) نفعددالي للملددل األكدداديمي، ودراسددة بوخطددة وجعفددورجددنس فددي كددل مددن الدرجددة الكليددة والبعددد االال

يدددر التخصدددص الدراسدددي، ودراسدددة لمتغ اكددداديمي تبعدددالتدددي بيندددت وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا فدددي الملدددل األ

( التدددي أكددددت وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مسدددتويات الملدددل األكددداديمي تعدددزل 2016) بحددديص 

، متغيددر مسددتول السددنة الدراسدديةل ووفقددا  أعلددى مندده لدددل اإلندداث،  الددذكور  ، حيدد  كددان لدددللمتغيددر الجددنس

، وكدذلك يمي مقارندة بطلبدة سدنة رابعدةاألكاد ى من الملل على درجات أعل السنة األولى حي  حصل طلبة

، حيد  كدان إحصائية تعزل لمتغيدر الجدنس ( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة2013)  دراسة الخوالدة

الدذي  تعزل لمتغيدر مسدتول الدراسدة ، ووجدت فروق أعلى من الذكور اإلناث  مستول الملل األكاديمي لدل

 أعلى.ة الرابعوالثالثة و  السنة الثانية طلبة كان لدل

أن الطلبدددة الدددذكور واإلنددداث يمدددرون بظدددروف أكاديميدددة متشدددابهة، والبيئدددة التعليميدددة فكدددرة الباحثدددة  جحوتدددر 

كمدا أن العوامدل التدي  مما أدل إلى عدم وجود فروق دالدة إحصدائيا بيدنهم،  المحيطة بهم ال تختل  بينهم،

أن درجددة الملددل  حددد سددواء، كمددا ين علددىفا كددال الطددر يتعددرض لهدداألكدداديمي تثيدر دافعيددتهم وتحفددز نشدداطهم 

ل فتدددرة دراسدددتهم ن طالبيدددة الطلبدددة يمدددرون طدددو بدددأ وقدددد يعدددزو ذلدددك راسدددياألكددداديمي ال تتدددأثر بالمسدددتول الد 

بظدددروف معيشدددية ثابتدددة إلدددى حدددد قريدددب، وقلمدددا يحددددث تغيدددر علدددى ظدددروف الطالدددب خدددالل فتدددرة دراسدددته 

امال  أساسدديا  فددي تحديددد درجددة الملددل يشددكل عددال ممكددن أن مددن الندده إبالتخصددص فوفيمددا يتعلددق  الجامعيددة،

البيئدة الجامعيدة ينشأ عن عوامل لها عالقة بطرق التدريس و   على األرجح  األكاديمي ألن الملل األكاديمي
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فهدددي تحتددداج لبدددذل الجهدددد  علدددوم طبيعيدددة أو انسدددانية كليدددات  سدددواء كاندددت  أن جميدددع الكليدددات بشدددكل عدددام و 

 تها بنجاح، واالنتقال من مرحلة ألخرل حتى اتمام فترة الدراسة.مساقا  مرة الجتيازوالمتابعة والدراسة المست

 درجدات  في( α≤0.05) الداللة مستول  عند  إحصائية داللة ذات  فروق  وجود   الدراسة  نتائج  أظهرت   بينما

دل المعد لمتغيدر تعدزل  الخليدل محافظدة جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسدطين فدي  طلبة  لدل  األكاديمي  الملل

 هدددذا ومددن المحتمدددل أن يعدددود  ،)جيدددد وجيدددد جددددا( ين معدددالتهمذ كدددان أعلددى لددددل الطلبدددة الدددالدددذي  التراكمددي

وبأسددداليب  دراسدددتهم بمجدددال أكثدددر مهتمدددون ( جددددا   وجيدددد  جيدددد،) معددددالتهم الدددذين طلبدددةال أن إلدددى االخدددتالف

 دالتهممعد ذينالد طلبدةال هيبذلد الدذي ذلدك يفدوق  جهدا يبذلون بالتالي هم و التقييم التي يستخدمها المدرسون، 

 المحافظدة أجدل مدن المستمر والروتين والمصاعب  الضغوط من لمزيد  يعرضهم أن  شأنه  من  وهذا  مقبول،

 يزيد  مما األخرل  الهوايات  لممارسة الوقت  وقلة الترفيه،  أو  الراحة  فترات   لديهم  تقل  وبذلك  معدالتهم،  على

( 2020ج دراسدة عقيدل والضدبع )ع نتدائه النتيجدة مد، وقدد تعارضدت هدذ لدديهم  األكاديمي  الملل  درجات   من

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(.

درجددات ( فددي α≤0.05)ول الداللددة مسددتأظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد و 

لخليل تعدزل لمتغيدر الجامعدة محافظة ا جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في طلبةالملل األكاديمي لدل 

، وذلك في أبعاد )محتول المناهج وأسداليب التقيديم وواقدع بدرجة أعلى  جامعة الخليل  الذي كان لدل طلبةو 

 االختيار(.

ف في مدل تأثير العوامل التي تساهم في رفدع درجدة ختالاالإلى لنتيجة ومن الممكن أن يعود سبب هذه ا

على طلبدة بين الجامعتين، وتتوقع الباحثة أن تكون تلك العوامل أكثر تأثيرا   ي لدل الطلبة الملل األكاديم

 يغلدب  أكاديميدة بدرامج الخليدل جامعدة تقددم حيد  ، قرانهم في جامعدة بوليتكندك فلسدطينأجامعة الخليل من  
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التدي تعتمدد فدي  اثداب، وكليدة التربيدة كليدة وبرامج والقانون  الشريعة كلية برامج  مثل  بياألد   عالطاب  عليها

 العلمدي الطدابع عليهدا يغلدب  أكاديميدة بدرامج  البوليتكندك  جامعدة  تطدرح  بينمدا  مساقاتها على المواد النظريدة،

اللدذان  رسة الميدانيدةوالمماالعملي  ريب التد  مساقاتها على يغلب   التي  المعاصر،  والتخطيي  الهندسة  كعلوم

 .من شأنهما زيادة المتعة أثناء الدراسة والرغبة في االستمرار والتعلم أكثر

 :الخامسمناقشة نتائج السؤال 

محافظية الخلييل  جامعتي الخلييل وبوليتكنيك فلسيطين فيي طلبةدرجات الكفاءة الذاتية لدى تختلف  هل   

 ؟الجامعةو  كليةالو  يلتراكمالمعدل او ي المستوى الدراسو الجنس  باختالف

( فددي درجددات الكفدداءة α≤0.05وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتول الداللددة ) أظهددرت النتددائج

، ظدددة الخليدددل تعدددزل لمتغيدددرات )الجدددنسمحاف جدددامعتي الخليدددل وبوليتكندددك فلسدددطين فدددي طلبدددةالذاتيدددة لددددل 

 (، الجامعةالمعدل التراكمي، التخصص 

إلددى عدددم وجددود فيهددا ( التددي أشددارت النتددائج 2018) نتددائج دراسددة علدديّ  بقة مددعلنتيجددة السدداا تعارضددت وقددد 

فددددروق فددددي مسددددتول الكفدددداءة الذاتيددددة ككددددل وجميددددع مجاالتهددددا، ومسددددتول التوجهددددات الهدفيددددة ككددددل وجميددددع 

ن المسدتول التعليمدي، وكدذلك دراسدة العرسدا  مجاالتها، تعزل الختالف متغيرات الجنس، الفدرع األكداديمي،

 أنه ال توجد فروق في الكفاءة الذاتية تعزل لمتغير التخصص األكاديمي.بينت  ( التي2017)

فددروق ذات داللددة  ود وجددعددن ( التددي أسددفرت 2017) ج دراسددة دبدديالنتيجددة السددابقة مددع نتددائ اتفقددت بينمددا 

 لى.ل الذكور أع، والتي كانت لد ذ السدنة الثانية ثانوي إحصائية بين الجنسين في الكفاءة الذاتية لدل تالمي

 جدامعتي الخليدل وبوليتكندك فلسدطين فديالنتيجدة السدابقة بدأن الكفداءة الذاتيدة لددل الطلبدة فدي مكن عدزو  يو 

مدن الكفداءة  نفس المستول إلناث ال يمتلكون محكومة بمتغير الجنس، فالذكور وا الخليل قد تكون   محافظة
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للحالة  يعود  أن ية من اإلناث الذات الكفاءة من أن الطلبة الذكور يمتلكون درجة أعلى من المرجحالذاتية، و 

بشددكل أكبددر، بينمددا مددا زالددت األعددراف  تطلعدداتهمالبنيويددة للددذكور التددي يتميددزون بهددا عددن اإلندداث، وتدددعم 

خاصددة فددي مجتمددع معددروف عندده االنغددالق فددي الدراسددة والعمددل، والتقاليددد تحكددم األنثددى بددبعض األحكددام 

 لمنطقة الفلسطينية.معات اطيره من مجتكمجتمع محافظة الخليل، مقارنة مع 

 :لمتغير المعدل التراكميالفروق تبعا 

فدي درجدات الكفدداءة  (α≤0.05) أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتول الداللدة

ل تعددددزل لمتغيددددر )المعدددددل محافظددددة الخليدددد جددددامعتي الخليددددل وبوليتكنددددك فلسددددطين فددددي طلبددددةالذاتيددددة لدددددل 

 .أعلى تاز(الذين معدالتهم )مم لطلبة  كان لدل احي ،التراكمي(

( التدي كشدفت وجدود فدروق دالدة إحصدائيا فدي الكفداءة الذاتيدة 2017) العرسدانوقد اتفقت مع نتائج دراسة 

هذه النتيجدة وقد ترجع ، ذو التحصيل المرتفع بةالطل والذي كان أعلى عند متغير مستول التحصيل،  تبعا ل

علدى األطلدب يتمتعون بمستويات أعلى مدن الكفداءة الذاتيدة  الية،لى معدالت عالذين حصلوا ع  طلبةبأن ال

مثابرون ونشيطون ويسعون للمعرفة وتحقيق األهداف، وال يتسنى لهدم ذلدك اال إذا تدوافرت لدديهم   طلبةهم  

 وهذا ما جعلهم يتميزون عن طيرهم.والتحفيز الداخلي،  ستويات عالية من الكفاءة الذاتيةبالضرورة م

 :كليةال لمتغيرلفروق تبعا ا

فدي درجدات الكفدداءة  (α≤0.05) أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسدتول الداللدة

حيدد  ، (كليددةمحافظددة الخليددل تعددزل لمتغيددر )ال جددامعتي الخليددل وبوليتكنددك فلسددطين فددي طلبددةالذاتيددة لدددل 

انهم فدي كليدات العلدوم أقدر يدة مدن كفاءة الذاتعلى مستويات أعلى من ال وم الطبيعيةالعل كليات  طلبة  حصل

 .االنسانية
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( التدي أشدارت النتدائج إلدى عددم وجدود فدروق 2018) ىّ علدالنتيجة السابقة مع نتدائج دراسدة وقد تعارضت  

ل في مستول الكفاءة الذاتية ككل وجميع مجاالتها، ومستول التوجهات الهدفية ككل وجميع مجاالتها، تعز 

التدي بيندت أنده ال توجدد ( 2017) ضت مع نتدائج دراسدة العرسدانتعار و  ،األكاديمي  الختالف متغير الفرع

 .فروق في الكفاءة الذاتية تعزل لمتغير التخصص األكاديمي

فدي التنبدؤ بمسدتول الكفداءة الذاتيدة، ويعدود ذلدك  عامال  مهما   كليةاالختالف في اليكون    أن    ومن المحتمل

يتطلبدده تخصصددهم مددن جهددد ومددا يتطلبدده مددن  ثر بمدداالجامعددة تتددأألن السددمات الشخصددية لدددل الطلبددة فددي 

 لكليدات رل الباحثدة أن الطلبدة فدي ازمة لالستمرار في الدراسة فدي ذلدك التخصدص، وتدإمكانيات وقدرات ال

كمددا أن ثقافددة  األخددرل، كليددات ت عقليددة تفددوق أقددرانهم فددي المهددارات علميددة، وقدددرايمتلكددون  ربمددا العلميددة

ت ترل أن الطالب ذو التخصص العلمي لديده مقددرات يتفدوق بهدا ما زال  على األطلب   المجتمع الفلسطيني

الدددذي يددددعم طموحدده ويزيدددد مدددن تحفيدددزه عددن طيدددره مدددا يجعلددده يحصددل علدددى المزيدددد مدددن التحفيددز الخدددارجي 

 الداخلي ويجعله يسمو بكفاءته الذاتية عن طيره.

 :لمتغير الجامعةالفروق تبعا 

فدي درجدات الكفدداءة  (α≤0.05) د مسدتول الداللدةئية عندداللدة إحصددا أظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات 

حيد  يدل تعدزل لمتغيدر )الجامعدة(، محافظة الخل  جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين في  طلبةالذاتية لدل  

 أعلى من طلبة جامعة الخليل. جامعة بوليتكنك فلسطين جاء مستول الكفاءة الذاتية لدل طلبة

 العوامددل أني المندداخ التعليمددي القددائم فددي الجددامعتين، فربمددا ارقددة فددلددك إلددى المفومددن المحتمددل أن يعددود ذ 

 جامعدددة فددي منهددا أكثددر فلسددطين بوليتكنددك جامعددة فددي تسددود  التقدددم نحددو الذاتيددة الكفدداءة لمسددتول  الدافعددة

، فجامعددة البوليتكنددك تحظددى بالعديددد مددن التخصصددات العلميددة والعمليددة والمعاصددرة التددي ترفددع مددن الخليددل

 داخلي لدل الفرد والذي له عالقة برفع مستول كفاءته الذاتية.فيز الستويات التحم
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 :الدراسي المستوى  الفروق تبعا لمتغير

 الكفاءة  درجات  في( α≤0.05) الداللة  مستول  عند   إحصائية داللة ذات   فروق  وجود   عدم  النتائج  أظهرت 

 وبوليتكندددك الخليدددل عتيجدددام بدددةطل لددددل( اعياالجتمددد والبعدددد  والنفسدددي االنفعدددالي البعدددد ) وأبعادهدددا الذاتيدددة

 األكدداديمي البعدد  فددي فدروق  وجدددت  بينمدا ،(الدراسدي المسددتول ) لمتغيدر تعددزل  الخليدل محافظددة فدي فلسدطين

 .بين الطلبة، حي  كانت درجة الكفاءة الذاتية لدل طلبة السنة الرابعة أعلى

 فدروق  وجدود  عددم لدىإ ئجهدانتا أشدارت  يالتد( 2018) عليّ  دراسة نتائج مع  السابقة  النتيجة  تعارضت   وقد 

 تعزل  مجاالتها، وجميع ككل الهدفية التوجهات  ومستول  مجاالتها،  وجميع ككل الذاتية  الكفاءة  مستول  في

( التدددي 2017مدددع دراسدددة العرسدددان ) السدددابقة النتيجدددة اتفقدددت  بينمدددا التعليمدددي، المسدددتول  متغيدددر الخدددتالف

بددين المسددتويات الدراسددية الجامعيددة،  لذاتيددةت الكفدداءة اأسددفرت عددن وجددود فددروق دالددة احصددائيا فددي درجددا

 والتي كانت لدل الطلبة في المستويات الدراسية األعلى.

 السددنة طلبددة لدددل كددان والددذي األكداديمي البعددد  فددي الذاتيددة الكفدداءة مسدتويات  فددي فددروق  وجددود  عددزو ويمكدن

 الجددامعي، مشدوارهم بدايدة فدي زالدوا مدا والثانيدة األولدى السدنة طلبدة أن المحتمدل مدن أنده فدي أعلدى، الرابعدة

 تبداين هندا  وأصدبح المكدان اختلد  فقدد  المدرسدة، مرحلدة فدي الدراسدة أجدواء عدن كليا أجواؤه تختل   الذي

 ومتطلبدددات  التسددجيل وأسددداليب  والمحاضددرات  المسدداقات  فكدددرة حتددى ثخدددر، مسدداق مددن التددددريس طددرق  فددي

 فددي الدراسددية المددواد  عددن معيددةالجا ةاألكاديميدد جالبددرام بهددا تتميددز كلهددا النجدداح علددى للحصددول التخصددص 

 الذاتيدة الكفداءة مسدتويات  تقدل أن الممكدن مدن أنده الباحثدة تدرل  االنتقدالي االخدتالف هدذا  وبسدبب   المدرسة،

 مدن وذلدك أعلدى، جاء لديهم الذاتية الكفاءة مستول  بأن  النتائج  أظهرت   التي  الرابعة  السنة  طلبة  عن  لديهم

 نشددطة أجددواء فددي الدراسددة علددى واعتيددادهم تخصصدداتهم فددي لحقيقدديا انخددراطهم بسددبب  يكددون  أن المحتمددل
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 والمتطلبدات  المهدام لكدل اجتيدازهم علدى يدل الرابعة السنة لمستول  وصولهم أن كما  الجامعي،  الحرم  داخل

 .الذاتية الكفاءة من مرتفعة بمستويات  تمتعهم يعني ما بنجاح واالمتحانات 

 ثانيا: التوصيات 
دراسة وتفسيرها، ومن خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتدائج، خرجدت ئلة الد مناقشة أسالمقدمة: بع

 الباحثة بالعديد من التوصيات على النحو التالي:

وطدرق تقويمهدا، وذلدك للحدد مدن  إعادة النظر بمحتول المناهج الدراسدية وأسداليب تدريسدها  ال بد من (1

 محتول المناهج الدراسية. اتج عنكاديمي النلملل األلدرجات أعلى من ا طلبةتعرض ال خطر

، وذلدك خاصة الدذين معددالتهم التراكميدة منخفضدة طلبةضرورة تعزيز مستول الكفاءة الذاتية عند ال (2

 .باستخدام البرامج التدريبية المناسبة ومن ذوي االختصاص وفي المجاالت التي تدعم هذا المطلب 

فدي  طلبةق من معلومات هامة تساعد الالمسا  يحتويه هذا  إدراج مساق "مهارات التنظيم الذاتي" لما (3

أن يمتلكوا مهارات جيدة فدي التنظديم الدذاتي تعيدنهم علدى االسدتمرار فدي حيداتهم الجامعيدة ومواجهدة 

 الصعوبات بأعلى درجة من الكفاءة الذاتية.

اختبدارات  ضرورة مراعاة ميول الطلبة وتوجهاتهم في اختيار تخصصداتهم الجامعيدة، والتركيدز علدى (4

 طلبدددةانطباعدددات الالمهنيدددة قبدددل التسدددجيل فدددي أي تخصدددص، ألن هدددذا يددددعم وبشدددكل كبيدددر لميدددول ا

 وتلبية رغباتهم الدراسية والمهنية.

 تطوير أساليب التقويم وجعلها أكثر شمولية وأال تقتصر على االمتحانات. (5

الملدل سدتول خفدض م وبخاصة أثر برنامج معرفي سلوكي فدي  إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث  (6

الجامعددات، وأيضددا اجددراء دراسددة تبحدد  فددي اسددتراتيجيات التعامددل مددع الملددل  طلبددةاألكدداديمي لدددل 
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األكاديمي لدل طلبة الجامعات، وذلك الستكشاف االستراتيجيات المناسبة وطير المناسبة، ومن ثدم 

 تدريب الطلبة وتشجيعهم على استخدام ما هو مناسب.

، واسدددتخدام أسددداليب تعلددديم وأنشدددطة ال بالنسدددبة للطالدددب متعدددة  وجعلهدددا أكثدددرعصدددرنة وسدددائل التعلددديم  (7

 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: 

جامعتي  طلبة  الذاتية لدىكفاءة عالقته بالو الملل األكاديمي " 
 " محافظة الخليل الخليل وبوليتكنك فلسطين في

العليا،    التوجيه واإلرشاد من كلية الدراسات  وذلك استكماال  لمتطلبات نيل درجة الماجستير في برنامج 
الالزمة البيانات  جمع  تطوير،  وبغرض  تم  االستبانة،    قد  باإلجاهذه  التكرم  نرجو  أسئلتلذا  عن  ها  بة 

هي ألطراض البح  العلمي فقي، وسيتم الحفا     االستبانة هذه    التي تحويها  بيانات العلما  بأن    راتها،وفق
 على سريتها. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة: لريجان نضال 
 

 القسم األول: البيانات األولية:
 . يرجى وضع إشارة )×( داخل مربع اإلجابة التي تتفق مع حالتك

    أنثى  ذكر    :لجنسا

 سنة ثانية   سنة اولى   المستوى الدراسي: 
 سنة رابعة   سنة ثالثة 

  
 جيد   مقبول   راكمي: التالمعدل 

 ممتاز    جيد جدا  
   علوم إنسانية  علوم طبيعية  :لكليةا

   جامعة بوليتكنك فلسطين  جامعة الخليل    :الجامعة
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  القسم الثاني: )فقرات االستبانة(:

 دائما (الملل األكاديميالمجال األول: ) الرقم
(5) 

 غالبا 
(4) 

 أحيانا
(3) 

 نادرا
(2) 

 أبدا
(1) 

 يس طرق التدر البعد األول: 
      رور الوقت في المحاضرات.ببيء مأشعر  1
      معظم المدرسين يستخدمون طرق تدريس مملة. 2
      كثيرا ما أفقد التواصل مع االساتذة في المحاضرات بسبب طرق تدريسهم التقليدية. 3
      طرق التدريس التي يستخدمها معظم االساتذة تثير الك بة والضجر. 4
      اعل بيني وبين أساتذتي. ة التفستياء من قلاشعر باال 5
      طرق التدريس التي يستخدمها كثير من األساتذة كونت لدي اتجاها سلبيا نحو التعلم. 6
      اشعر بعدم االرتياح في الكثير من المحاضرات بسبب طرق التدريس النظرية الجافة.  7

 محتوى المناهج الدراسية البعد الثاني: 
      اهج الدراسية التكرار والتداخل. ل المنلب على محتو يغ 1
      محتول معظم المواد الدراسية في تخصصي يخلو من االمتاع. 2
      يغلب على محتول المناهج الدراسية اإلطالة المملة.  3
      .ييغلب على المناهج الدراسية قلة النشاطات والتطبيق العمل 4
      ب مع ميولي ورغباتي.يتناس الدراسية ال محتول معظم المناهج  5
      . ال ينمي عندي الفضول العلمي محتول معظم المناهج الدراسية 6
      . المهني بمستقبلي الدراسية المناهج معظم محتول  ارتباط ضع  يقلقني 7
      .بتوجهات المجتمع يزعجني ضع  ارتباط محتول المناهج الدراسية 8

 تقييم أساليب ال: البعد الثالث
      تثير مخاوفي. طلبة األساتذة في تقويم أداء ال بعض موضوعية عدم  1
      اعتماد التقويم على االمتحانات يسبب لي ضيقا شديدا.  2
      هي حفظ المعلومات.  المرات من كثير في التدريس طايةيضايقني كثيرا أن 3
      . واد النظريةالم يضايقني تركيز معظم االمتحانات على 4
      أسئلة معظم االمتحانات تسبب لي التوتر واالنزعاج. 5
      كثيرا  ما يرعبني الفشل في االمتحانات.  6
      .  الموضوعية من يخلو لنا تعطى التي الوظائ  تقييم أن أشعر  7

 البعد الرابع: مستقبل العمل 
      توفر فرص عمل في مجال تخصصي. ال أتوقع  1
      . التخصص يجعلني أشعر بعدم وجود فرصة عمل مستقبال  في طلبةلد اا عدأ تضخم  2
      في التوظيف. أن هنا  عدم شفافية يؤرقني  3
      ينتابني حالة من اإلحباط نتيجة البطالة السائدة في أوساط الخريجين من زمالئي. 4
      المادية.  أشعر بأن العمل في مجال تخصصي ال يلبي احتياجاتي 5
      العمل في مهنة أفضل من الوظيفة يسيطر على تفكيري ومخططاتي 6
      لدل شعور باإلحباط من مستقبلي الوظيفي. 7
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 دائما (الملل األكاديميالمجال األول: ) الرقم
(5) 

 غالبا 
(4) 

 أحيانا
(3) 

 نادرا
(2) 

 أبدا
(1) 

 لتخصص واقع االختيار والرغبة في االبعد الخامس: 
      تغيير تخصصي إلى تخصص آخر.  يل إلىأم 1
      قدراتي األكاديمية والمعرفية ال تؤهلني إلنهاء دراستي في تخصصي الحالي.  2
      تخصصي ال يلبي رطبتي وطموحي. 3
      ال أنسجم مع زمالئي في التخصص. 4
      أفضل تكوين صداقات مع طلبة من تخصصات أخرل.  5
      تخصصي  ي مجالأحب العمل فال  6

 الواقع األسري )االقتصادي واالجتماعي(البعد السادس: 
      أشعر بعدم االستقرار داخل أسرتي. 1
      البيئة األسرية طير مناسبة للدراسة.  2
      ال يهتم أفراد أسرتي بالتعليم والتعلم. 3
      أفتقد التشجيع الوالدي نحو الدراسة.  4



 دائما ي: )الكفاءة الذاتية( الثان المجال لرقما
(5) 

 غالبا 
(4) 

 أحيانا
(3) 

 نادرا
(2) 

 أبدا
(1) 

 البعد األكاديمي البعد األول:  (1)
       .الجامعية  الوظائ حل  في  أجتهد 1
      والمصادر العلمية.  بح  عن المعلومة في الكتبأ 2
       .قويةقدرتي على التركيز في الدراسة   3
      ا . كاديميأنا متفوق أ 4
      .للمحاضراتتحضير هتم بالأ  5
      سرعة.ببسهولة و وظائفي الجامعية أنهي  6
      .بشكل كبيرعامة المعلومات أهتم بال 7
      . المحاضرفي اإلجابة عن أسئلة  سهولةأجد  8
      . الموضوعات الدراسية بسهولةتذكر أ 9
      ت العلمية.المقااللعة الكتب و مطا بالرغبة فيأشعر  10
      ألتزم بالمحاضرات والمواعيد الدراسية. 11
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 دائما المجال الثاني: )الكفاءة الذاتية(  الرقم
(5) 

 غالبا 
(4) 

 أحيانا
(3) 

 نادرا
(2) 

 أبدا
(1) 

 البعد االنفعالي والنفسيالبعد الثاني:  (2)
      أشعر بالتفاؤل واألمل. 1
      عن ذاتي.  أشعر بالرضا 2
      أثق بذاتي وبقدراتي.  3
      أعتقد بأني ذو حظ سعيد. 4
      أسعى إلى أن أكون صداقات عديدة. 5
      أستطيع التعامل بفاعلية مع الضغوط التي تواجهني. 6
      أستطيع التغلب على شعوري بالقلق. 7
      أستطيع السيطرة على مشاعري.  8
      حكضة وال ولي بالفكاهأشار  من ح 9

 البعد االجتماعيالبعد الثالث:  (3)
      عالقاتي مع زمالئي في الجامعة مبنية على االحترام. 1
      أستطيع المحافظة على عالقاتي مع اثخرين. 2
      عالقاتي مع مشرفّي في الجامعة مبنية على االحترام. 3
      تمييز.  باستطاعتي التعامل مع جميع الناس دون  4
      حترمني زمالئي ويقدرون صداقتي.ي 5
      باستطاعتي حل الخالفات التي تحدث بيني وبين زمالئي.  6
      أتمتع بشعبية بين زمالئي.  7
      يمكنني أقناع اثخرين بوجهة نظري. 8
      أتحدث مع اثخرين بسهولة. 9
      رين.أجد صعوبة في إقامة الصداقات مع اثخ 10
      ى بإعجاب أصدقائي ظأح 11

 شكرا  لتعاونكم 



