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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كمنبئات بالضجر األكاديمى والتعب العقلى لدى طالبات 

 الجامعة

 

 *رد.نشوة عبدالمنعم عبدهللا البصي

 

 المستخلص

 

بالضجر األكاديمى والتعب العقلى من خالل العوامل استهدفت الدراسة الحالية التعرف على إمكانية التنبؤ 

دراسة الفروق فى الضجر األكاديمى والتعب العقلى الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالبات الجامعة، و

واعتمدت  .التقدير األكاديمى( -ممارسة الرياضة –فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية)التخصص

( طالبة من طالبات 371)ى والمقارن، وتكونت عينة الدراسة من الدراسة على المنهج الوصفى االرتباط

 –دراسات اجتماعية( من  كلية البنات  -لغة انجليزية -لغة عربية -الفرقة الرابعة تعليم أساسى )علوم

. واستخدمت الباحثة مقياسى ±(0.09(، وانحراف معيارى)21.98جامعة عين شمس، بمتوسط عمرى )

 Costaالعقلى)إعداد الباحثة(، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  الضجر األكاديمى والتعب

and McCrea(1992) ،التنبؤ بالضجر وأسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية  .(2008ترجمة حبيب

األكاديمى والتعب العقلى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. وجود 

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة فى الضجر األكاديمى وفقاً للتخصص الدراسى 

سن الرياضة، ووفقاً للتقدير لصالح التخصصات العلمية، ووفقاً لممارسة الرياضة لصالح من ال يمار

األكاديمى لصالح ذوات التقدير األكاديمى المنخفض. وعلى متغير التعب العقلى توصلت الدراسة إلى 

عدم وجود فروق دالة بين متوسطى درجات أفراد العينة فى التعب العقلى وفقاً للتخصص الدراسى، 

ارسن الرياضة، وجود فروق دالة وفقاً للتقدير وجود فروق دالة وفقاً للممارسة الرياضة لصالح من ال يم

 األكاديمى لصالح ذوات التقدير األكاديمى المنخفض. 

 

طالبات  –التعب العقلى  –الضجر األكاديمى  -العوامل الخمسة الكبرى للشخصية : الكلمات المفتاحية

 الجامعة.

 مقدمة:

معينة بل يستمر خالل حياة  الشخصية اإلنسانية ظاهرة معقدة، وال يتوقف نموها عند مرحلة

الفرد، والخبرات التى يكتسبها الفرد  وعالقاته مع محيطه اإلجتماعى ونموه العقلى والمعرفى وتجاربه 

الحياتية المختلفة وما يواجهه من أزمات تسهم فى تكوين شخصيته ؛ لذا فالتعرف على الشخصية ال يتم 

من خالل األفعال والتصرفات، وإنما يجدر األخذ فقط من خالل الشكل الظاهرى الذى يمكن مالحظته 

بطبيعة الفرد الداخلية التى تتضمن النواحى النفسية والمزاجية واالتجاهات واالستعدادات والميول لدى 

الفرد. وهناك ارتباط ما بين الشخصية، وسماتها المختلفة، واألداء األكاديمى والذى يظهر تأثيره  

 عملية التعلم هى األخرى تؤثر فى بناء الشخصية.باإليجاب أو السلب، كما أن 
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وطالب الجامعة أحد أهم الفئات التى يقع على عاتقها تقدم المجتمع، وحتى يتمكنوا من القيام بهذا 

الدور البد أن يكونوا قادرين على تنظيم انفعاالتهم واختيار األساليب التى تمكنهم من التعامل مع الضغوط 

المناسب لألداء الدراسى الجيد،  األسلوبها والكثير من الطالب ال يمكنهم إيجاد المختلفة التى يواجهون

الذى يمكنهم من النمو والتطور وذلك ألسباب متعددة قد تتصل بمحيطهم الشخصى واألسرى أو 

 األكاديمى. 

ويعد الضجر األكاديمى إحدى المشكالت التى تؤثر على دافعية الطالب للتعلم وتحصيلهم 

بما قد يؤثر بشكل سلبى فى إدراكهم لقيمة التعلم، وكفاءته الذاتية، ويؤكد ذلك ما أشارت إليه نتائج الدراسى 

 كل من  

 ;Pekrun, Goetz, Titz ,2002 ;2018محمود و محمد،   ; 2016الشافعى، ;2012عبدالعال، )

Daschmann, Goetz& Stupnisky,2011; Tze, Daniels, Klassen& Li ,2013)   

والضجر األكاديمى أكثر من كونه مجرد شعور أو حالة تعكس نقص اإلهتمام ، فهو انفعال غير  

 Mann andواضح وموجود بشكل قوى فى البيئات الدراسية، حيث يشير كل من مان وروبنسن 

Robinson(2009)   أن الضجر األكاديمى هو العامل الوسيط األكثر أهمية أثناء حضور المحاضرات

ة، وأن هناك عالقة ارتباطية سلبية بين الضجر األكاديمى واإلنجاز األكاديمى. وتشير الدراسات فى الجامع

 In:Daniels,Tze&Goetz% من الطالب قبل التخرج يشعرون بالضجر األكاديمى 40إلى أن حوالى 

 (. وأن الطالب يشعرون بالضجر األكاديمى خالل نصف كل درس تقريبًا في المتوسط ؛(2015,256, 

مما يؤثر على االستفادة بفعالية من إمكانات الشباب ويمثل هدراً للطاقات البشرية. وأن الطالب الذين لديهم 

معرضون لخطر أكبر للعديد من العواقب السلبية، مثل المشكالت  مستويات مرتفعة من الضجر األكاديمى

ة استعمال المخدرات ، و األكاديمية، بما في ذلك الدرجات المنخفضة، والتغيب، والتسرب وإساء

اضطرابات األكل، واأللكسثيميا، و العدوان، واالكتئاب، وفقدان السعادة الذاتية ، وضعف التوكيدية، 

 ;Daschmann, Goetz& Stupnisky ,2011,422   واضطراب الشخصية الحدية، واإلنحراف.

Fahlman ,2008,4-5).) 

المسئوليات والضغوط األكاديمية واإلقتصادية ومن جانب آخر نجد أنه مع مع زيادة  

واالجتماعية ومشكالت الحياة اليومية ؛ فإن ذلك يجعل الفرد أكثر عرضة لما يعرف بالتعب واإلرهاق 

واإلجهاد العقلى ، وما يكون له من تأثير على الخصائص المزاجية واألكاديمية والنفسية والصحية. 

قلق باإلضافة لبعض السمات النفسية األخرى كسمات االنبساطية وظهور أعراض نفسية أخرى كالتعب وال

 أو العصابية.

والتعب العقلى حالة معقدة تتميز باإلبتعاد أو تجنب بذل مجهود أكبر، تغيرات في المزاج، ومستوى 

الدافعية، والقدرة على معالجة المعلومات ويرتبط بشكل عام بعدد من العمليات الذاتية والسلوكية 

ولوجية كاستجابةً للمتطلبات الحياتية مع عدم كفاية الراحة واستعادة الطاقة. وهو حالة نفسية نفسية والفسي

تحدث بعد أو أثناء فترات طويلة من النشاط المعرفي والتى يعبر عنها فى عدم وجود الدافع، وانخفاض 

والمعرفي، وعدم القدرة على األداء المعرفي. وترتبط بعدة نتائج سلبية منها: انخفاض في األداء البدني 

وقد تتفاقم لتظهر فى  (.459، 2012بن يعقوب،  (Morris,2019,68;توجيه اإلنتباه بشكل صحيح  
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صورة التعب، وكره مواصلة النشاط، وانخفاض في مستوى االلتزام بالمهمة الراهنة، والضعف المعرفي 

 (. 382-381، 2016والسلوكي فى األداء ) حسن،

باحثون فى النظر إلى طبيعة التعب العقلى، اذ نجد من يميز بين التعب كإدراك وقد اختلف ال 

ذاتى، والتعب كمتغير موضوعى قابل للقياس فى األداء، ومنهم من ينظر إليه كحالة ترجع لظروف 

(. 379: 2018عابرة، أو سمة أكثر استقراراً لدى الفرد وليس من المرجح أن تتغير مع الوقت) الربيع، 

باين الباحثون فى استخدامهم للمصطلحات المعبرة عنه والتى حملت نفس المضمون، فمنهم من عبر كما ت

 intellectual، وكثيراً ما عبر عنه باإلجهاد الفكرى Academic stressعنه باإلجهاد األكاديمى 

stress – Mental stress. 

التعب ان  ,Lipnevich(2014,402)& Pekrun Goteze, Frenzel, Hall, Nettويشير 

، إذا ما قورن بانفعاالت أخرى يمكن لم يجد االهتمام ربما ألنه انفعال صامت فى معظم األحوال العقلى

تسجيلها ومالحظتها، كما أن التعب العقلى أحد الموضوعات الجديرة بالدراسة والذى يختلف باختالف 

عات األكثر تجريداً كالرياضيات تعد أكثر جلباً للتعب األنشطة العقلية الممارسة، فقد وجد أن الموضو

العقلى مقارنة بتخصصات  دراسية أخرى مثل اللغات، وما ينتج عنه من وجود تعطيل لألداء عندما يشعر 

الفرد بعدم وجود نتيجة أو استفادة من األداء المتواصل رغم الجهد المبذول. ولهذا، فإنه من المقبول بشكل 

العقلى، بشكل عام، يؤثر سلبًا على فعالية األداء على المهام المطلوبة عندما تتطلب جهداً  واسع، أن التعب

 عقلياً.

ويعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أحدث النماذج التى قامت بوصف  

الشخصية، حيث يفترض هذا النموذج وجود خمسة عوامل فقط تستطيع أن  توضح االختالف فى 

يهدف إلى الكشف عن وجود أبعاد فى الشخصية ذات استقرار وثبات نسبى، كما أن لنموذج الشخصية، و

وأن  العوامل الخمسة تطبيقات عديدة فى حقل المؤسسات التربوية واالجتماعية وغيرها من المؤسسات.

معظم السلوك اإلنساني يمكن تفسيره عن طريق العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. وأن الدراسات 

ديثة عبر الحضارية قدمت الدعم الكامل لعمومية وعالمية هذا النموذج، وانه يتصف بالشمولية الح

واألصالة؛ لذا من الممكن استخدام نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالخصائص 

 (. وألن الشخصية هى النمط المعبر عنDigman,1990,418والصفات المختلفة للشخصية اإلنسانية)

سلوك الفرد وطريقة تفكيره، بالشكل الذى يحدد توافقه مع بيئته، وأنها استعداد لنوع معين من السلوك 

يظهر فى كثير من المواقف المتعددة؛ كما أن أحد المشاعر السلبية التى ترتبط ارتباطاً شديداً باألداء 

جودهما إال أنهما وجدا اهتماماً األكاديمى، وهو "الضجر األكاديمى"، و"التعب العقلى" وعلى الرغم من و

 متواضعاً فى الثقافة الغربية وغير مكتشفان على اإلطالق فى الثقافة العربية.

لذا كان من األهمية دراسة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وإمكانية التنبؤ بالضجر  

يرات الديموجرافية األكاديمى والتعب العقلى من خاللها، وكذلك دراسة المتغيرين فى ضوء بعض المتغ

مثل التخصص الدراسى والتقدير األكاديمى وممارسة الرياضة، خاصة وأن المتغيرات موضوع الدراسة 

لم يتم تناولها مجتمعة، ولم تجد االهتمام الكافى على مستوى البيئات التعليمية والتربوية، حيث كان 

ول البحثى فى حين لم يتم تناول تأثير للتخصص الدراسى والتقدير األكاديمى النصيب األكبر من التنا

 ممارسة الرياضة على كال المتغيرين، وهو ما سيتم تناوله فى البحث الحالى.
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 مشكلة البحث:

تختلف الشخصية من فرد آلخر، ويرجع ذلك إلى جملة السمات التى تميز كل شخصية،  

وتجعلها متفردة فى سلوكها وتفاعالتها ومعامالتها. وفى حدود ما اطلعت عليه الباحثة تبين لها وجود عدد 

رة من الدراسات العربية واألجنبية التى تناولت العوامل الكبرى للشخصية، وجميعها يؤكد على ضرو

دراستها لدى الطالب؛ ألنها تلقى الضوء على ارتباطها بدرجة أو بأخرى باألداء األكاديمى والتحصيل 

   Rajapakshe (2017)      ( ودراسة 2010الدراسى والمعدل الجامعى كما فى دراسة المخالفى)

ألداء األكاديمى وبما أن الضجر األكاديمى والتعب العقلى من المتغيرات ذات األهمية التى ترتبط با

العالقة بين الضجر األكاديمى وتدني التحصيل الدراسي، وتدنى مستوى  للطالب، حيث بين الباحثون

األداء في العمل،  وأن هناك عالقة بين الضجر األكاديمى المرتفع لدى الطالب وصحتهم النفسية 

، 2013قلق عالية)الخوالدة، والجسدية.  وأن الطلبة الذين لديهم معدالت ضجر مرتفعة لديهم معدالت 

صعوبات في تركيز  وأن الطالب من المحتمل أن يواجهوا من أعراض التعب العقلى المتمثلة فى .(83

انتباههم، والتخطيط، وتغير فى استخدام االستراتيجيات للتكيف مع المخرجات السلبية الناتجة عن التعب 

ا يصاحبه من صعوبات في الحفاظ على االهتمام، العقلى، و صعوبة استدعاء االستجابات المناسبة، وم

وأن  وصعوبة تجاهل المعلومات غير المرتبطة، وصعوبة فى تصحيح األخطاء مقارنة بغير المتعبين.

هناك ارتباط بين التعب العقلى وصعوبة االندماج فى المهام 

ى السمات لذا فإن التعرف عل(. Hopstaken,Linden,Bakker&Kompier,2015,305األكاديمية)

الشخصية المرتبطة بالضجر األكاديمى والتعب العقلى لدى طالب الجامعة، يعطى مزيداً من الفهم 

لشخصية الطالب الجامعى، وأنسب الطرق التى يمكن بها تجاوز السلوكيات المرتبطة بتلك المتغيرات. 

المتغيرات  عالوة على بحث متغيرى الدراسة)الضجر األكاديمى والتعب العقلى( فى ضوء بعض

ممارسة الرياضة(. وبذلك يمكن بلورة مشكلة  -التقدير األكاديمى –الديموجرافية )التخصص الدراسى 

 البحث الحالى فى األسئلة التالية:

 إلى أى مدى يمكن للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية التنبؤ بالضجر األكاديمى لدى طالبات الجامعة؟ .1

الكبرى للشخصية التنبؤ بالتعب العقلـــــــــــــــــــــى لدى طالبات إلى أى مدى يمكن للعوامل الخمسة  .2

 الجامعة؟

ما مدى الفروق فى الضجر األكاديمى فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )التخصص الدراسى  .3

 التقدير األكاديمى(؟ -ممارسة الرياضة –

 –رافية )التخصص الدراسى ما مدى الفروق فى التعب العقلى فى ضوء بعض المتغيرات الديموج .4

 التقدير األكاديمى(؟ -ممارسة الرياضة

ما مدى الفروق فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس  .5

 الضجر األكاديمى.

مامدى الفروق فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس التعب  .6

 العقلى.

 داف البحث:أه

 الكشف عن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المنبئة بالضجر األكاديمى لدى طالبات الجامعة. .1

 الكشف عن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المنبئة بالتعب العقلى لدى طالبات الجامعة. .2
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التعرف على الفروق فى الضجر األكاديمى لدى طالبات الجامعة باختالف بعض المتغيرات  .3

 التقدير األكاديمى(. -ممارسة الرياضة –الديموجرافية التخصص الدراسى 

التعرف على الفروق فى التعب العقلى لدى طالبات الجامعة باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية  .4

 التقدير األكاديمى(. -ممارسة الرياضة –التخصص الدراسى 

بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس الكشف عن الفروق فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  .5

 الضجر األكاديمى.

الكشف عن الفروق فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس  .6

 التعب العقلى.

 أهمية البحث

 تبرز أهمية البحث من أهمية كل من

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفى اإلرتباطى و المقارن المنهج:

، حيث تعد شخصية الطالبة الجامعية محور البناء والدعم الحقيقى : يتناول البحث طالبات الجامعةالعينة

لتطور وتنمية المجتمع، ومن ثم تهيئتهن للقيام بدورهن الريادى فى المجتمع، والمساهمة فى حركة التقدم ، 

رائهن بالمعارف التى تجعلهن من خالل بناء شخصيتهن اإلنسانية المتكاملة فى مختلف المجاالت، وإث

 قادرات على التخصص فى مجال معين.

: يتناول البحث عدًدا من المتغيرات، العوامل الخمس الكبرى للشخصية والضجر األكاديمى، المتغيرات

 والتعب العقلى.

: تنبثق من أهمية المتغيرات، حيث تعد هذه الدراسة فى حدود اطالع الباحثة من األهمية النظرية

راسات القليلة التى تناولت مفهومى التعب العقلى والضجر األكاديمى وكذلك ربطهما بالعوامل الخمسة الد

الكبرى للشخصية،  بما يعنى أنها تزيد من المعرفة العلمية فى هذا الصدد، كما أنها تتيح للمهتمين لتناول 

بط بين المتغيرات. كما تضيف هذه المتغيرات فى دراسات أخرى بما يحقق زيادة الفهم للعالقة التى تر

الدراسة مقياسين ،أحدهما للضجر األكاديمى واآلخر للتعب العقلى، مما يتيح الفرصة الستخدامه وتطويره 

 فى األبحاث النفسية والتربوية واألكاديمية لطالب الجامعة

على العوامل التى  : يمكن االستفادة من البحث على المستوى التطبيقى من خالل التركيزاألهمية التطبيقية

تؤثر بالسلب واإليجاب على حالتى الضجر األكاديمى والتعب العقلى لدى طالبات الجامعة، حيث يعد 

البحث مدخالً لمزيد من الفهم لحالتى الضجر األكاديمى والتعب العقلى ومحاولة التخفيف منه من خالل 

ناسبة التى تتناسب وذلك الهدف وإيجاد حلول الضبط الهادف لمقومات البيئة الجامعية، وإعداد البرامج الم

 جذرية لمشكلة التعب العقلى والضجر األكاديمى لدى طالب الجامعة.

 مصطلحات البحث واإلطار النظرى:

 تستعرض الباحثة مصطلحات البحث اإلجرائية بإيجاز من خالل العرض التالى:

 The big five factors of personalityالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

وتُعرف وفقاً للمقياس المستخدم فى الدراسة الحالية على أنها خمسة عوامل هى االنفتاح على الخبرة، 

وصحوة الضمير، واالنبساطية، والقبول، والعصابية. والذى يتحدد بدرجة الطالبة على مقياس العوامل 
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الخمسة الكبرى للشخصية المستخدم فى البحث الحالى. ويتضمن االنفتاح على الخبرات ويعرف إجرائياً 

بقدرة الفرد على التجديد فى الحياة والسيطرة والتفوق واإلستقاللية فى الحكم ويتحدد من خالل درجة 

ى إتمام المهام المطلوبة الطالبة على هذا العامل. صحوة الضمير ويعرف إجرائياً على أنه قدرة الفرد عل

منه، حيث يكون لديه كفاءة وضبط الذات، والذى يتحدد من خالل درجة الطالبة على هذا العامل. 

اإلنبساطية ويعرف إجرائياً على أنه قدرة الفرد على تكوين صداقات والبحث عن إثارة واإلنفعاالت 

ور. القبول ويعرف إجرائياً على أنه يتمثل اإليجابية، والذى يتحدد من خالل درجة الطالبة على هذا المح

فى قدرة الفرد على مساعدة األخرين، واحترام مشاعرهم، ويكون شخص متواضع، ويتحدد من خالل 

درجة الطالبة على هذا العامل. العصابية ويعرف إجرائياً على أنه قدرة الفرد على تحمل الضغوط 

ولديهم استقرار انفعالى، وشعور بالراحة، وإحساس واألعباء، واإلحساس باألمان والرضا، والهدوء، 

 بالتفاؤل، ويتحدد ذلك من خالل درجة الطالبة على هذا العامل.  

الشعور بفقدان االستثارة واإلنجذاب نحو بيئة ويعرف إجرائياً فى البحث الحالى على أنه الضجر األكاديمى 

عية للدراسة، وضعف العالقات مع الرفاق، التعلم وعدم الرضا عن الحياة األكاديمية، وفقدان الداف

واالنطباع الشخصى غير الجيد عن قيمة البيئة األكاديمية، وفقدان الدعم والمشاركة، وانخفاض كفاءة 

  ويتحدد إجرائياً بالدرجة التى تحصل عليها الطالبة على المقياس المعد لهذه الدراسة.  البيئة االجتماعية،

التعب العقلى
1

أنه الحالة الناجمة عن الجهد العقلى نحو مهمة ما، ياً فى البحث الحالى على ويعرف إجرائ 

أو عدد من المهام التى تحتاج إلى نشاط عقلى، والتى تتمثل فى حالة التعب واإلرهاق الجسدى، ورتابة 

وصعوبة المحتوى الدراسى، وضعف الدافعية للعمل، واالنشغال بالمشكالت والضغوط المحيطة، وضعف 

رة على التركيز ولوم الذات. ويتحدد إجرائياً بالدرجة التى تحصل عليها الطالبة على المقياس المعد القد

 لهذه الدراسة.  

: ويقصد به الطالبات الملتحقات بكلية البنات جامعة عين شمس، بالفرقة الرابعة شعبة طالبات الجامعة

لغة انجليزية(،  -دراسات اجتماعية -عربية التعليم األساسى من التخصصات العلمية)علوم( واألدبية)لغة

 ( عاماً.22: 21.5والالتى تتراوح أعمارهن من )

 اإلطار النظرى للبحث:

 The big five factors of personalityالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

الشخصية مفهوم شائع االستخدام في االصطالح اليومي، فيقال عادة أن فالن له شخصية، وفالن 

يس له شخصية. وهناك اختالف بين االستخدام االصطالحي للشخصية لدى غير المتخصصين وبين ل

 .المتخصصين في مجال علم النفس

على انها ذلك التنظيم الدينامى داخل الفرد، لتلك النظم  Allport(1937)يعرف البورت   

(. ويراها كاتل 20، 2008السيكوفيزيقية التى تحدد أسلوبه الخاص فى السلوك والتفكير)مجيد،

                                                           
1

ُمثلخدماستُ   ُالعقلى ُالتعب ُمضمونهاعن ُيعبر ُالباحثين ُقبل ُمن ُعديدة ُمصطلحات ُالعقلىُت ُالعقلىُ،اإلرهاق ُالفكرىُ،اإلجهاد ُاألكاديمىُاإلرهاق ُاإلجهاد ،
بعدُمراجعةُالمتخصصينُفىُاللغةُالتعبُالعقلىُُكتعبيرُعنMental Fatigueُُُوفضلتُالباحثةُاستخدامُمصطلحُُُوتباينتُتلكُالتراجمُباللغةُاإلنجليزية،

 اإلنجليزية.
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Cattle(1950)  على أنها مايمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع فى موقف معين، ويضيف

 (.40، 1998أن الشخصية تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء كان ظاهراً أم باطناً)عبد الخالق،

لخمسة محاور موسعة  بأنها تصنيف لسمات الشخصية وفقاً  Digman and Costa(1992)وعرفها 

وصحوة  Openness to experiencesوهى االنفتاح على الخبرات   O.C.E.A.Nأطلق عليها 

، Agreebableness، والقبول  Extraversion، واالنبساطية Conscientiousnesالضمير 

. وهناك من يرى أنها اجتماع لعدد من المكونات ) 319: 2015)فى: محمد،  Neuroticismوالعصابية  

األساسية، كما أنها كل االستعدادات والنزعات والميول والغرائز والقوى البيولوجية والفطرية والموروثة، 

 (. 185، 2006وهى كذلك كل االستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة)الشربينى و  دمنهورى، 

لوك الفرد، فهي مسئولة عن شعوره بالرضا والسعادة في وسمات الشخصية لها تأثير على س

دراسته أو عمله، وحياته ككل، ومع ذلك القدر الهائل من السمات ظهرت الحاجة إلى تحديد السمات 

 Goldberg األساسية للشخصية. و بتكرار خمس سمات في كثير من الدراسات اطلق عليها جولدبرج

 (. 338، 2013ة ) زهران و زهران، مصطلح العوامل الخمسة الكبرى للشخصي

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على أنها محاور هيكلية  McCrae and John(1992,175)ويعرف 

للشخصية مستخلصة من النظريات الرائدة للشخصية من خالل التحليل العاملى واستخالص العوامل 

الثابتة للشخصية عبر الثقافات والحضارات والجنس والسن والتعليم. وهناك إجماع قوي ومتزايد على أن 

دقيق من خالل العوامل الخمسة الكبرى، حيث ال يوجد خالف بين  الشخصية يمكن أن توصف بشكل

 .انصار هذا النموذج على انه كاف في وضع حدود الشخصية العادية

ويتضمن النموذج مجموعة من العوامل هى: االنفتاح على الخبرات، ويقصد به الخيال واألحالم   

جمال، ويوصفون بحب الفلسفة، والذكاء وعمق المستقبلية وحب التنوع، والتجديد فى الحياة ، وتقدير ال

التفكير واستقالليته، والمخاطرة المحسوبة وحب االستطالع ، وهذا يمثل قمة امتالك الصفة، وفى المقابل 

نجد الشخص غير المنفتح وهو ليس له رؤية مستقبلية، أو طموح ، غير مهتم بالفن واإلبداع، وسطحى 

ات المنخفضة على هذا العامل. صحوة الضمير ويقصد به الفرد يحب الروتين، وهو من أصحاب الدرج

الواعى، حى الضمير، الجاد، ذو العزم واإلرادة القوية، التصميم على الفعل واإلنجاز، ويظهر بين 

(.  وصاحب 320-319، 2015المفكرين والمتميزين فى كثير من مجاالت الحياة المختلفة) محمد،

مل انسان عملى، وفعال، دقيق، ومنظم، ووجهة الضبط لديه داخلية، ويكمل الدرجة المرتفعة على هذا العا

المهام وال يؤجلها، ويفكر قبل التصرف، اما أصحاب الدرجة المنخفضة ال يدركون عواقب األمور 

ووجهة الضبط لديهم خارجية وقدرتهم على تحمل المسئولية ضعيفة وغير جادين فى أعمالهم. 

لفرد الودود، الموثوق فيه،المشرق، والمتفائل، وله صفات قيادية محبوبة، واإلنبساطية ويقصد بها ا

وصاحب الدرجة المرتفعة يتميز بأنه اجتماعى، ونشط، ومتكلم، وله أهداف اجتماعية، وميال للمرح، 

ولكنه يحتاج لمثيرات، أما صاحب الدرجة المنخفضة، فهو متحفظ، هادىء، وبطىءاإلستجابة للمثيرات. 

ائياً على أنه قدرة الفرد على تكوين صداقات والبحث عن اإلثارة واإلنفعاالت اإليجابية، ويعرف إجر

والذى يتحدد من خالل درجة الطالبة على هذا المحور. والقبول وتشير الدرجة المرتفعة إلى الشخص 

تكون  األمين والصديق، والذى يملك ثقة متبادلة بينه وبين األخرين، بينما صاحب الدرجة المنخفضة

رؤيته للحياة قاتمة، يجد من الصعوبة أن يصدق اآلخين، وعدوانى،ومتوتر وغير واثق فى نفسه ويتجنب 

(. 29-25، 2008معظم العالقات، وبدون أصدقاء، ومنعزل وعدوانى، ومبالغ فى األمور) حبيب، 
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وهادىء ومعتدل  والعصــابية يقصدبها الفرد الذى يحصل على درجة مرتفعة، حيث يكون مستقر انفعاليً 

(. 300، 2015المزاج وقادر على مواجهة المواقف الضاغطة، دون أن يصيبه ارتباك أو إزعاج) محمد،

وصاحب الدرجة المنخفضة على هذا البعد يكون سريع التأثر باألجواء المحيطة، متوتر، ال يحتمل التوافق 

ة على التعامل مع الضغوط، و اإلحساس مع البيئة، من السهل جرحه وإحباطه، ويتسم بالعنف، وعدم القدر

بعدم األمان والقلق وتوهم المرض، وفى المقابل نجد الثبات اإلنفعالى، والشعور بالراحة،وعدم القلق) 

 (.  30، 2008حبيب،

 Academic Boredomالضجر األكاديمى 

المختلفة، يعرف الضجر األكاديمى على أنه انفعال يمر به الطالب أثناء األنشطة األكاديمية  

وأنه انفعال سلبى غير سار يصاحب بمستوى منخفض من اإلثارة الفسيولوجية، ووفقاً لذلك فإن الضجر 

األكاديمى يضم مكونين هما المكون الدافعى )تجنب الموقف المثير للضجر(، والمكون المعرفى)اإلحساس 

ى يضم عدم اإلهتمام وفقدان بأن الوقت اليمر(. كما يعرف على أنه إنفعال خاص داخل الموقف الدراس

 &Tze, Daniels, Klassenالدافعية والتى تعمل على دفع الشخص لتجنب الموقف األكاديمى 

& Lipnevich,2014,402)Pekrun Li,2013,33; Goetz, Frenzel, Hall, Nett, ويعرف )

رة الدراسة وتؤثر سلبا على أنه أحد العواطف والمشاعر األكاديمية التي ترتبط مباشرة بعملية التعلم وحج

(. وهو حالة من عدم الرضا واالستياء Pekrun, Goetz, Titz ,2002,92على التحصيل الدراسي)

والشعور باإلحباط والسلبية المصاحب بإثارة منخفضة أثناء أداء المهام الدراسية الروتينية وغير الشيقة 

(Vogel-Walcutt, Fiorella, Carper&Schatz,2012,98-99 .)(  كما يعرفهFisher (1993 

على أنه حالة وجدانية عابرة غير سارة تتضح من خالل نقص حاد فى اإلهتمام وصعوبة التركيز على ما 

أن الضجر األكاديمى  Hebb and Donderi(1987)يقوم به الفرد من نشاط. كما يبين  هب و دوندرى 

دافعية، حيث يمكن وصفه بأنه مشاعر غير يتكون من عمليات وجدانية ومعرفية وفسيولوجية وتعبيرية و

سارة)مكون وجدانى(، وإدراك الوقت)مكون معرفى(، واختزال اإلثارة)مكون فسيولوجى(، خبرات 

 ,Nett,Goetzوإشارات تعبيرية )مكون تعبيرى(، الدافع لتغيير النشاط وتجنب الموقف)مكون دافعى()

& Lipnevich,2014,402ekrunP Daniels,2010,626; Goetz, Frenzel, Hall, Nett, .)

( بأنه "ذلك النوع من الضجر الذي ينشأ حينما ال تستطيع المناهج الدراسية 2012وتعرفه عبدالعال)

وكذلك نوع التعليم )التخصص( الذي يتلقاه الفرد أن يحقق بعض من حاجات الفرد وطموحاته رغبة منه 

فرد بطريقة تجعله أكثر رضا وقبول لهذا في الوصول لوضع اجتماعي مرض قادر على تحقيق ذات ال

 التعليم".   

ويمكن بلورة خصائص األفراد المضجرون بأنهم يتسمون باإلكتئاب والقلق والعدائية والغضب 

والشعور بالوحدة، واليأس واألداء التعليمى المنخفض والتوجيه االجتماعى السلبى واالغتراب والخجل، 

 ,Nett,Goetzوالميل لالنتحار، والعدوان الغضب والحساسية الشديدة)كما يتسمون بالالمباالة والغفلة 

Daniels,2010,627 كما يكون هناك عزو للحالة العقلية المزاجية التى يمرون بها إلى ظروف .)

خارجية، كما أنهم يعانون من الشعور بالفراغ والرتابة وانعدام الدافعية واإلحساس بالدونية وفقدان الشعور 

مما يجعل الفرد غير قادر على التنبؤ بمستقبل ذي معنى، كما أنهم قد يعانون من عدم الرضا  بالمعنى ،

عن الحياة، وضعف القدرة على حل المشكالت التي تواجههم، إضافة إلى عدم التوافق االنفعالي حيث 

ة لإلحباط، يؤثر التوافق االنفعالي الضعيف على تلك الحالة التي يمرون بها؛ مما يجعلهم أكثر حساسي
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، 2012وكذلك تسيطر عليهم قيم الرتابة وانعدام الهدف وعدم الرغبة في إيجاد معنى للحياة)عبد العال، 

455-456 .) 

تتفاوت نسب انتشار الضجر األكاديمى بتفاوت المراحل الدراسية، حيث توصل كل من و

Larson&Richards(1991)  بالضجر األكاديمى  % من طالب المرحلة اإلعدادية يشعرون36إلى أن

% من طالب الجامعات يشعرون بالضجر األكاديمى 35أن  Harris(2000)فى الصف الدراسى، ووجد

% من طالب الجامعة 58أن  Mann and Robinson(2009)أثناء المحاضرات، وتوصل كل من 

قرروا أنهم يشعرون بالضجر األكاديمى فى أكثر من نصف محاضراتهم، كما أوضحت دراسة  

Daschmann, Goetz& Stupnisky (2011)    من طالب المدارس األلمانية المتوسطة 44أن %

 يشعرون بالضجر األكاديمى.

 أسباب الضجر األكاديمي:

وفقاً للعلوم التربوية يحدث الضجر نتيجة لعوامل موقفية خارجية قد ترتبط بطبيعة المهام التى    

يكلف بها الطالب من حيث فقدان اإلثارة والشعور بقيمة المهمة أو أخرى ترتبط بظروف البيئة، مثل 

تبط بالشخص )ادراك طرق التدريس التقليدية غير الجاذبة(، أو ألسباب تر -التكرار –العزلة  –)الروتين 

أن تكون المهمة سهلة بشكل أقل من قدرات  -إدراك الطالب عدم وجود معنى لما يتم تعلمه -قيمة المهمة

الرغبة فى أداء أشياء أفضل  -أن تكون المهمة صعبة ومتحدية بقوة بشكل أكبر من قدرات الطالب -الطالب

الضجر(، أومدى المالئمة)صعوبة أو سهولة الشعور العام ب -كره المدرس -مقارنة بالجلوس فى الفصل

 ,Daniels,Tze,Goetz,2015,256; Nett,Goetz) المهمة بما يتفق مع قدرات الفرد(

Daniels,2010,627 ) ويشير بعض الباحثين إلى أن الضجر األكاديمى ينتج عن عوامل ترتبط .

ل مع عوامل شخصية ثابتة نسبياً، بالموقف أو الشخص، أو التفاعل بينهما، فهناك عوامل انتقالية تتفاع

فالتعرض الطويل لإلثارة المملة الرتيبة أو عندما يفتقر الموقف لإلثارة، عوامل تحتاج ألن تتفاعل مع 

سمات شخصية معينة حتى تتولد حالة الضجر، فعندما ال يكون هناك مستوى مثالى من اإلثارة أوال تكون 

الضجر. وقد يكون ناتجاً عن الفروق الفردية فى قدرات  هناك ظروف بيئية مثيرة مناسبة تحدث حالة

األفراد على تنظيم انتباههم وتركيزهم على المهام المختلفة من منظور علم النفس المعرفى. ويوضح 

Lockes&Latham (1990)   أن حالة الضجر عموماً تحدث عندما ال تقابل أهداف الفرد بموقف يتسم

 .  (Mercer-Lynn, Bar, Eastwood,2014,122-124)بمستوى مناسب من اإلثارة 

وما سبق يعكس اختالف الرؤى حول الضجر األكاديمي كنتيجة الختالف األساس النظري  

الذي يتبناه الباحثون، إال أن المتفق عليه أن الضجر األكاديمي نوعاً من الضجر يقتصر على المجال 

معات، وهو يشير إلى حالة من االستياء واالستثارة األكاديمي والدراسي فقط سواء داخل المدارس أو الجا

المنخفضة التى قد ترتبط بانطباعات شخصية، أو بالمواقف واألنشطة األكاديمية وما تتسم به من صعوبة 

أو سهولة قد تتالءم مع قدرات الطالب أو ال، وكذلك الكيفية التى تقدم بها تلك المقررات أو األنشطة، وما 

افتقار الشعور بالرضا، ومتعة الدراسة، والشعور بفراغ كبير فى الوقت يدفع يترتب على ذلك من 

 لإلحساس بالنفور والكراهية للدراسة و ابتعاد الفرد عن أداء مهامه األكاديمية.

وبذلك تتبلور مجموعة من الخصائص التى يمكن عزوها بدرجة ما إلى العوامل الخمسة الكبرى   

شخصية يرجع الضجر األكاديمى إلى عوامل ترتبط بسمات الشخصية، للشخصية، حيث نجد علم نفس ال
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ويُنظر لها على أنها المفتاح المسبب لحالة الضجر، حيث تظهر تلك الحالة عندما ال يستطيع الفرد إيجاد 

وجود عالقة عكسية بين الضجر األكاديمى  Barnett and Klitzing (2006معنى لحياته، وقد أوضح )

أن المستويات  Fisher (1998 لخاصة باإلنبساطية والدافعية الداخلية. كما أوضح)وسمات الشخصية ا

(. والتعرض للضجر :Nett,Goetz, Daniels,2010,627) inالمرتفعة من الضجر ترتبط بالعصابية

يجعل األشخاص الذين يتعرضون له يفتقرون للتواصل مع البيئة والقدرة على التكيف مع المصادر 

يميلون إلى معايشة األحداث الوجدانية السلبية كاالكتئاب والوحدة النفسية، ويظهرون قصوراً المتاحة، كما 

فى األداء األكاديمى إلنخفاض الدافعية والقابلبة للتشتت، ويمثل حالة تشتمل على مجموعة من المكونات 

يأمل الشخص فى تحقيقه الخاصة به كعدم الرضا أو الرغبة فى القيام بالسلوك، وعدم القدرة على تقييم ما 

 (. 450، 2012، واإلحساس المشوه بالوقت بصورة تشعره بأن الوقت متوقفاً ال يمر) عبدالعال، 

وجدير بالذكر أن بعض الباحثين أشار إلى أن الضجر ليس دائماً انفعال سلبى وغير منتج، بل 

صعب توفر ذلك فى البيئة األكاديمية بالعكس يمكن أن يكون مصدراً لإلبداع، إال أنهم أشاروا إلى أنه من ال

ألن الضجر األكاديمى يعمل على إضعاف القدرة على التركيز والقابلية للتشتت، ومن المشكالت التى 

 (.(Nett,Goetz, Daniels,2010,627 تحتاج إلى الفهم الجيد لجودة األداء الطالبى داخل المدارس

 الضجر األكاديمى كحالة وسمة:

أنه حالة أو سمة يرتبط بثالثة أمور هى: فترة التعرض للضجر، والسبب المؤدى توصيف الضجر على 

للضجر هل مصدره الشخص المضجر أم البيئة المحيطة، والثالث هو مسار الضجر: هل هو عادى أم أنه 

 يميل إلى المسار المرضى، وهل الموضع المثير للضجر خاص ومحدد أم هو عام وغير محدد

(Fahlman ,2008,36). 

" "Endogenusإلى نوعين من الضجر؛ فهناك الضجر ذاتى النمو  Neu (1998)ويشير 

ويقصد به الضجر الذى ينبع من داخل الفرد، وهناك الضجر التفاعلى ويقصد به الضجر الذى يأتى 

أن الضجر يمكن أن يكون انتقالى وهو  O'conner (1967)كاستجابة للظروف البيئية المحيطة. ويقترح 

-In:Mercer) هر كاستجابة للموقف، أو يكون مزمن وشامل وينتج عن السمات الشخصيةالذى يظ

Lynn, Bar, Eastwood,2014,124; Fahlman ,2008,39 .)  وتوصيف الضجر على أنه حالة

جاء من قبل عدد من الباحثين، فهو يعبر عن حالة انتقالية ؛ ألن الفرد قد يكون فى حالة ضجر فى لحظة 

اللحظة التالية. وقد يقفز الضجر من كونه حالة انتقالية ناتجة عن حدث معين إلى مزاج ما، وليس فى 

طويل األمد ومزمن من الكآبة، كما أن الضجر قد يختلف باختالف الوقت ، فالضجر لدى األشخاص 

المرضى يمكن توصيفه كحالة، التعرض إلحباط خارجى يكون الرد عليه بالضجر وبالتالى يكون هنا حالة 

طبيعية وعابرة. فالضجر كحالة يعبر عما يجب علينا أال نفعل ما نريد أن نفعله، أو مايجب علينا أن نفعل 

ما النريد القيام به، على العكس من الضجر المزمن الذى يصل إلى الحد المرضى والذى يتطلب تدخالت 

    Fahlman, 2008, 37-38).عالجية )

لى ستة أبعاد للضجر وهي: االنفصال عن النشاط إ  Fahlman (2008,35)وتشير فالمان  

وعدم الرضا والصعوبة من جراء المرور بخبرة الضجر وإدراك الوقت، ونقص الحيوية، واالنفعاالت 

ويشير  السلبية من قبيل سهولة اإلستثارة  وعدم االنتباه  واإلحباط والغضب والحزن والشعور بالفراغ.

إلى خمسة أبعاد للضجر هي:  (Vodanovich and Kass,1990,116-117)  فودانوفيتش وكاسس 
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: غالبا ما يصاحب الضجر نقص في Lack of external stimulationفقدان االستثارة الخارجية 

االستثارة الخارجية نتيجة الفتقار البيئة المحيطة بالفرد إلى التنوع واالختالف. إدراك الوقت 

Perception of Timeبتجربة الضجر، فالمضجر يدرك الوقت على أنه يمر  : يرتبط إدراك الوقت

ويمثل المواقف التي تفرض قيودا واضطرارا على سلوك الفرد  Constraintببطء شديد. االضطرار 

تؤدي إلى الضجر. فالضجر ينشأ عندما نضطر إلى عدم فعل ما نريده أو نضطر إلى فعل ما ال نريد فعله.  

ويعد هذا البعد تعبيرا رئيسا للضجر فالضجر حالة وجدانية ترتبط بمكونات انفعالية   Affectionالوجدان 

وفيه يفتقر   Lack of internal stimulationكاالكتئاب واالغتراب واليأس. فقدان االستثارة الداخلية 

، 2014مظلوم،  لمشاركة في نشاط أو سلوك معين)المضجر إلى الدافعية الذاتية والرغبة الخالصة ل

226 .) 

 Mental Fatigueالتعب العقلى 

معظم الناس على دراية بمصطلح التعب، ولكن كيف يتم تعريفه؟ المفهوم العريض للتعب هو    

"شعور بنقص الطاقة". ومع ذلك، يشير الخبراء في هذا المجال إلى أن التعب ظاهرة معقدة ومتعددة 

 األوجه مكونة من مكونات جسدية وعقلية.

التعب بشكل عام بأنه شعور غالب باإلرهاق أو نقص الطاقة، ويمكن للتعب  Kohl(2016)كوليعرف  و

أن يؤثر على قدرة الفرد على القيام بأداءاته اليومية على المستوى اإلجتماعى أو األنشطة المهنية المختلفة. 

يظهر على المستوى الذى ويحدث التعب على المستويين العيادى وغير العيادى؛ ومع ذلك، فإن التعب 

العيادى يكون أكثر حدة، ويستمر لمدة زمنية أطول، ويحدث بشكل متكرر أكثر من التعب العابر، والذى 

يتم التعافى منه بسرعة أكبر بعد فترة من الراحة، في حين أن الذين يعانون من التعب السريري يستغرقون 

 وقتًا أطول للتعافي.

عقدة والعالمية. ويرتبط بشكل عام بعدد من العمليات الذاتية ويعتبر التعب أحد األعراض الم   

 والفسيولوجية والسلوكية كاستجابةً للمتطلبات الحياتية مع عدم كفاية الراحة واستعادة الطاقة

(Aaronson, Teel, Cassmeyer  , 1999; Shen, Barbera, Shapiro  , 2006).  

على أنه حالة معقدة تتميز باإلبتعاد أو  Boksem and Tops(2008)ويصفه بوكسيم وتوبس  

التجنب عن بذل مزيد من الجهد،  تغيرات في المزاج ، ومستوى الدافعية ، والقدرة على معالجة 

المعلومات. وقد تتفاقم مستويات التعب العقلي بسبب األنشطة اليومية العادية )على سبيل المثال، كنتيجة 

أيًضا مزمنة ومرضية ومسببة لألمراض أو االضطرابات مثل  لمتطلبات العمل اليومية(، و قد تكون

مرض باركنسون واالكتئاب واالحتراق النفسى. ويشير التعب العقلى إلى الشعور الذي قد يتعرض له 

الناس بعد أو خالل فترات طويلة من النشاط المعرفي. هذه المشاعر شائعة جدا في الحياة اليومية الحديثة 

لتعب أو كره لمواصلة هذا النشاط  وصعوبة اإلندماج فيه، وانخفاض في مستوى وتنطوي عموما على ا

االلتزام بالمهمة الحالية  باإلضافة إلى ذلك، التعب النفسى يرتبط بالضعف المعرفي والسلوكي فى 

(: "شكاوي 2005. ويعرفه عكاشة )(Hopstaken,Linden,Bakker&Kompier,2015,305)األداء

لضعف واإلجهاد الجسدي بعد أقل جهود، يصاحبها أحاسيس جسمية مزعجة مثل مستمرة ومزعجة من ا

       آالم عقلية وعدم القدرة على االسترخاء.  أوجاع أو
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ويعد التعب العقلى أحد أهم أسباب الحوادث في المجتمع الحديث. لذلك، من المهم فهم اآلليات   

ية للتعب العقلي ليست مفهومة ، حيث يُوضح على العصبية للتعب العقلي. ومع ذلك، فإن اآلليات العصب

أنه حالة سيكوفسيولوجية تظهربعد قضاء فترة زمنية طويلة من النشاط المعرفى، ويرتبط بعدة نتائج سلبية 

منها: تطوير التعب البدني،انخفاض في األداء البدني والمعرفي، وعدم القدرة على توجيه اإلنتباه بشكل 

تدريجي في الطاقة، خاصة عند القيام بأعمال يتوقف أداؤها في المقام األول على صحيح؛ كنتيجة للنقص ال

بن  (Morris, 2019, 68 ;النشاط العقلي، وتظهر آثاره في اإلدراك الحسي واالنتباه والتذكر واألداء

  (.459، 2012يعقوب،

والتعب من األعراض الشائعة إلى األكثر من النصف بين عامة السكان فى المجتمع، وعادة ما   

يكون عابر أو نتيجة لظروف معينة واضحة األسباب، ولكن عندما ال يكون هنا سبب معين يمكن من 

اك (. وقد أظهرت الدراسات الوبائية أن هن379، 2016خالله تفسير التعب من الناحية الطبية.)حسن،

% فى أوروبا وأمريكا يعانين من هذه الظاهرة، حيث يحتاجون لمزيد من الراحة مقارنة بالعاديين 20-30

٪  20ما بين وأن هناك  (.( Morris, 2019,12من أجل استعادة وتجديد الطاقة الالزمة إلنجاز المهام 

٪ في النرويج 22لتعب ٪  من سكان الواليات المتحدة يعانون من التعب. كما أن معدل انتشار ا24و

(. وأنه (Findall,2015,54 ٪ في المملكة المتحدة، وأن نسبة التعب لدى اإلناث أكبر من الذكور18و

  . (Tian,Yanxu ,Chunli, Fangqiong, Zhihui,2020,85) % بين الناس20-10ينتشر بنسبة تتراوح من 

 أعراض التعب العقلى: 

التعب العقلى، على أن هذا التعب موجود حقيقة، وإن كان ال يتفق الباحثون المهتمون بموضوع   

يظهر منه إال أعراضه، وقد أكدوا أن هذه األعراض جميعها نفسية وجسمية، وأن سببها يكمن في أن 

الجهاز العصبي ال يؤدي وظيفته على الوجه المنشود. ويتفق معظم الباحثين على أن األعراض النفسية 

 :احدة. ومنهم "لونتيري" الذي صنف األعراض وفق مجموعتين، وهماوالجسمية وجهان لعملة و

األعراض الجسمية وهي: الشعور بخفقان متزايد بالقلب، والعرق المتزايد، وبرودة الجلد واألطراف، 

واإلحساس بالغثيان، وزيادة سرعة التنفس، وتشنج العضالت، والرغبة المتزايدة في التبول، واإلسهال، 

، والتعرض المتكرر للرشح والبرد، والتعرض للربو الشعبي، وآالم في الظهر، وضعف في الشهية

واضطرابات في الجهاز الهضمي، وآالم في الرأس، ومشكالت وأمراض جلدية، والشعور بالضغط 

واألعراض السلوكية واالنفعالية وهي: القلق، واإلحباط، واالرتباك وفقدان الصبر،  .واإلجهاد المستمر

ت عال وبسرعة كبيرة، وظهور بعض العادات مثل قضم األظافر أو اصطكاك األسنان، والتكلم بصو

والعدوانية والعصبية، وردة الفعل العنيفة وغير المتناسبة مع المثيرات، وصعوبة اتخاذ القرارات، 

 والنسيان والشرود والزيادة في ارتكاب األخطاء، وتغيير عادات العمل والتغيب، إذا طالت مدة التعرض

(. وتبين الفحوصات الطبية أن 355، 2012ولم تتخذ إجراءات معينة للتعامل مع التعب) بن يعقوب،

معظم األفراد أصحاء تماماً من الناحية الجسدية، وأن معظم األعراض البدنية التي تبدو عليهم ناتجة من 

ثل اإلجهاد والتعب التوتر واإلجهاد العصبي، وهذا ما أكدته الدراسات، ويضم مجموعة من األعراض م

المستمر، وتتداخل مع أعراض أخرى مثل ضعف الذاكرة وضعف اإلنتباه وصداع واضطرابات فى النوم 

(. ومن األعراض التي تنجم عن 380، 2016وعدم ارتياح بعد القيام بأنشطة الجسم المختلفة)حسن،

ميل إلى اتهام اآلخرين بأنهم اإلرهاق أيضاً التعب الجسمي، واضطرابات النوم، وآالم منتشرة، وسأم، و

السبب في المشاكل، وعزلة أو انفصال عاطفي، وحساسية للضجيج، وإحساس بالعجز، وتشاؤم، وملل، 
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واكتئاب، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، واضطرابات في التركيز، وعدم التسامح، وانعدام تقدير الذات 

اط، واندفاعية، واستهالك المواد التسممية مثل باإلضافة إلى أعراض سلوكية مثل: سرعة الغضب، وإحب

(. وتظهر أعراض التعب العقلى في انخفاض األداء 355، 2012المخدرات والكحول)بن يعقوب،

الوظيفي أو الكفاءة في التعامل مع المهام اليومية، وصعوبة في التركيز، وتفكير غير كفء بشكل عام، 

ية، ودوخة، وصداع، وتوتر، وإحساس عام بعدم الثبات، وتعب جسدي ألقل مجهود، أوجاع وآالالم عضل

 (.254، 2005وانعدام اللذة، واكتئاب وقلق، واضطراب في النوم، وعسر الهضم )عكاشة،

وغالبًا ما يتم اعتبار التعب البدني، انخفاض في القدرة البدنية المستمرة بسبب النشاط العضلي المتكرر، 

القدرة على الحفاظ على األداء المعرفي بسبب اإلرهاق العقلي،  في حين يشير التعب العقلى إلى عدم

والذى يظهر من خالل  الضعف في اليقظة/ التركيز، بطء التفكير، وانخفاض القدرة على صنع 

 .Kohl,2016,10)القرار)

( إلى التعب باعتباره انفعال يعمل على منع اإلرهاق (Boksem and Tops,2008  وأشار  

سة الكثير من متطلبات المهمة، وكنتيجة لذلك، غالبًا ما يميل الناس إلى االنفصال عن الناتج عن ممار

المهمة التي يقومون بها عندما يتعرضون لذلك التعب العقلى. على المستوى السلوكي، يظهر فى عدم 

القدرة على اإلندماج المعرفى، وضعف النشاط ، وضعف القدرة على استغالل الفوائد المتوقعة من 

وأظهرت العديد من الدراسات أن التعب يؤثر بشكل ممارسة مهمة ما، أو استكشاف البيئة بشكل أفضل، 

، وأن مشاعر أساسي على عمليات الضبط المعرفي، ألنها تتطلب الخبرة الذاتية فى بذل المزيد من الجهد

ادة من األداء المتواصل التعب تؤدى إلى وجود تعطيل لألداء عندما يشعر الفرد بعدم وجود نتيجة أو استف

رغم الجهد المبذول. ولهذا، فإنه من المقبول بشكل واسع، أن اإلرهاق، بشكل عام، يؤثر سلبًا على انجاز 

 المهام المطلوبة عندما تتطلب جهد عقلي.

ونجد أنه تم التأكيد أيًضا على دور المكافأة أو عائد االستفادة عند المشاركة في مهمة ما، حيث أن التعب 

العقلى من المحتمل أن يحدث عندما يتجاوز الجهد العقلى المكافآت المتوقعة. هذا التأثير كان واضًحا في 

حيث أنه بعد ساعتين من األداء المعرفي، يمكن   Boksem et al(2006)دراسة سابقة أجراها 

لتأثير مصحوبًا بزيادة في للمشاركين المتعبين استعادة أدائهم جزئيًا عندما تلقوا مكافأة مالية. وكان هذا ا

األخطاء السلبية. و اعتُبر أن مثل هذه الدالئل تدعم فكرة أن نظام الدوبامين يلعب دوًرا في تراجع األداء 

المرتبط بالتعب. وتلعب مسارات الدوبامين تحت تأثير المكافآت دوًرا مهًما في التأثيرات التى يحدثها 

 (,Boksem and Tops,2008 131 التعب العقلى)

وعندما يعمل األشخاص في مهمة صعبة تتطلب إدراًكا لفترة زمنية طويلة، فإنهم غالباً ما يعانون من 

اإلرهاق العقلي أو المعرفي، وينعكس ذلك في تدهور أداءهم على هذه  المهام وانخفاض الدافعية لمواصلة 

خطاء التي تحدث، كما أن العمل في المهمة. عالوة على ذلك، يمكن مالحظة زيادة في حجم وشدة األ

األشخاص الذين يعانون من اإلرهاق العقلي غالبًا ما يقررون وجود صعوبة في تركيز االنتباه، مما يشير 

 ,Faber , Maurits) إلى أن التعب الذهني يمكن أن يكون له آثار على االنتباه االنتقائى

Lorist,2012,1)أداء المهام المعرفية، حيث يزيد من  . ويبين البعض تأثير االستغراق المستمر عند

احتياج المخ لضخ مزيد من الدم، وهذا االحتياج المتزايد يؤدى إلى ما يسمى بالتعب أو اإلجهاد العقلى، 

حيث يرتبط بتزايد بعض الناقالت العصبية فى المخ والتى تتطلب مزيد من الحفاظ على اإلنتباه عند القيام 

 بالمهام المختلفة. 
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ة على أن التعب يلعب دورا محوريا في نظام التحكم المعرفى للمخ، حيث يشير إلى دور القشرة وهناك أدل

الحزامية األمامية فى كيفية إدارة الجهد ومكافأته، وقد أوضحت شبكات الدماغ أن الروابط بين المناطق 

في التعطيل المعرفي  الجبهية والصدغية ، وداخل المناطق الجبهية والجدارية تلعب  الشبكة دوًرا مؤثراً 

والشعور بالتعب، مما يشير إلى أن التعب قد يفرض تأثيرات بعيدة المدى على مناطق المخ المختلفة، 

-Seyed, Razieh , Haleh , Mohammad,2020,2)ويمكن أن يغير األداء في األنشطة المعرفية 

ات في تركيز انتباههم، . وأوضح الباحثون أن التعب العقلى يظهر على األفراد فى شكل صعوب(5

والتخطيط، وتغير فى استخدام االستراتيجيات للتكيف مع المخرجات السلبية الناتجة عن التعب. واألفراد 

المتعبين يظهرون صعوبة فى استدعاء االستجابات المناسبة،  وكان لديهم صعوبات في الحفاظ على 

 فى تصحيح األخطاء مقارنة بغير المتعبين االهتمام،وصعوبة تجاهل المعلومات غير المرتبطة، وصعوبة

(Boksem and Tops,2008,126) . 

ويبين "فيريه" أن هناك أعراضاً للتعب والتي يسميها باإلشارات التحذيرية التى تنطلق معبرة عن عدم 

وجود التوازن النفسي، ومن أهمها األعراض العاطفية )اختالل التوازن العاطفي والنفسي(، التقاعس عند 

االستيقاظ صباحاً، أو الشعور بإنهاك القوى. ويضيف "فيريه" أعراضاً أخرى مثل لوم النفس لفترة طويلة 

على الفشل واإلحباطات، واإلحساس بفشل الخطط المستقبلية أو إلغاء األحداث المخطط لها، خوفاً من 

وجنون االضطهاد،  الفشل، وتنفيذ كل ما يطلبه اآلخرون، خوفاً من تحمل مسئولية اتخاذ القرار،

 (. 351، 2012بن يعقوب،رين)واإلحساس الدائم باالغتراب، واالنطواء والعزلة عن اآلخ

وهنا يجدر اإلشارة إلى أن العمليات المعرفية العليا التى يقوم بها الفرد يمكن اعتبارها محدودة الموارد؛ 

يعمل على استنزاف هذه العمليات نتيجة التعرض للمهام التي تنطوي على عبء عقلى كبير بالشكل الذى 

المعرفية، ضعف التحفيز، المهام الرتيبة يمكن أن تسبب أيًضا تأثيًرا مما يعمل على توليد أعراض التعب 

العقلي، وما يترتب على ذلك من ضعف الفعالية، صعوبة القدرة على حل المشكالت، وضعف الذاكرة، 

نخفاض الدافعية، وفقدان التعاطف والالمباالة. إن وضعف القدرة على معالجة وتجهيز المعلومات، وا

تركيز وانتباه الفرد يمكن أن يضعف ويختل نتيجة للتعب الذى يعمل على خلل اليقظة الذى يظهر فى زيادة 

في تشتت االنتباه؛ ممايسبب انخفاضا في الهدف الموجه لإلنتباه، وانخفاض القدرة على التركيز على 

د أداء المهمة، ويُعرف التدهور في االنتباه بمرور الوقت باسم تأثير الوقت على المهمة وزيادة التشتت عن

المهمة. وهذا المعدل متغير بين األفراد، فاآلثار المرتبطة بالتعب ال ترتبط بمهمة محددة، ولكنها يمكن أن 

 تتوفر فى أى مهمة تتطلب نفس الوظائف المعرفية.  

ط العصبي مدى اإلحساس بالتعب، حيث يلعب مستوى الدوبامين و يحدد مستوى الراحة المطلوب للنشا 

دوراً كبيراً فى اإلحساس بالتعب العقلى، الجين المستقبل للدوبامين يرتبط بالشعور الذاتى بنفاذ الطاقة ، 

 كما يرتبط أيضاً بخلل اإلنتباه فى اضطراب بنقص اإلنتباه وفرط النشاط الحركى. 

ن طريق تحليل األداء والجهد العقلي للذاكرة، وتحليل الفترة وتتم  دراسة التعب العقلى ع 

الزمنية التي تسبق فترة العمل، وقد وجدت الدراسة أن األفراد الذين حاولوا الحفاظ على أدائهم من خالل 

بذل  المزيد من الجهد في ظروف غير مواتية مع فقدان النوم، ال يمكنهم الحفاظ على األداء مع زيادة 

(. ويضاف إلى ما سبق، Findall,2015,46ا األمر هو مايفسر حدوث التعب العقلي الكبير)الجهد؛ هذ

التأثير الذى يحدثه التعب العقلى على الوظائف التنفيذية، والتى تضم اإلنتباه والذاكرة العاملة والتخطيط، 

رة الجبهية والقشرة حيث يسيطر التعب العقلى على مناطق المخ المرتبطة بالوظائف التنفيذية، خاصة القش
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الحزامية األمامية، وأحد الوظائف التنفيذية التى تتأثر سلباً بذلك هو اإلنتباه الموجه للهدف، الذى يترتب 

عليه ضعف المرونة السلوكية وضعف القدرة على اإلستجابة ألى مثير غير متوقع، ضعف القدرة على 

    (. ,Morris, 2019(4 مراجعة األخطاء والحفاظ على اإلنتباه

 دراسات سابقة: 

 يمكن عرض الدراسات السابقة من خالل ثالثة محاور هى

 أوالً:دراسات تناولت العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالتعب واألداء األكاديمى

 ثانياً: دراسات تناولت الضجر األكاديمى

 ثالثاً: دراسات تناولت التعب العقلى وبعض سمات الشخصية

 دراسات تناولت العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالتعب واألداء األكاديمىأوالً:  

التعرف على العالقة بين  Komarraju and Karau(2005)دراسة كوماراجو وكارايو  ستهدفتا

العوامل الخمس الكبرى للشخصية، والفروف فى الدافع األكاديمى لدى طالب الجامعات، وتكونت العينة 

( طالب جامعى، وطبق مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصة، وقائمة الدوافع األكاديمية، 172من )

وكشفت النتائج عن وجود عالقة بين عوامل الشخصية والمشاركة واإلنجاز و التجنب، وأن أقوى بعد فى 

التى استهدفت دراسة  (2010ودراسة جيمس)تفسيره لإلنجاز هو الضمير واالنفتاح على الخبرة. 

السمات الشخصية وعالقتها بالتعب المزمن واضطرابات الشخصية واجريت الدراسة عبر االتصال 

عام واستخدم استبيان  59-18التليفونى على مجموعة من الذكور واإلناث فى المرحلة العمرية من 

رى ( لتقييم العوامل الخمس الكبNEWالشخصية باإلضافة للدليل الطبى لالضطرابات النفسية ومقياس)

للشخصية وأظهرت النتائج درجات أعلى فى بعد العصابية لدى األشخاص المصابين بالتعب المزمن بينما 

ودراسة هازارتى وراد وتورابى ( 391:  2016، أظهرت النتائج تأثيراً أقل لبعد االنبساطية.)فى:حسن

(2012)Viari,Rad&Torabi-Hazrati   التى استهدفت دراسة الدور الوسيط للتحفيز األكاديمى

( طالب وطالبة، 250بين سمات الشخصية واألداء األكاديمى، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )

عام، واستخدم نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، واستبيان  35-19وتراوحت أعمارهم بين 

لدراسة عن قدرة بعدى الضمير واالنفتاح على الخبرة فى التنبؤ باألداء التحفيز األكاديمى، وكشفت نتائج ا

ودراسة زهران و األكاديمى، وارتباط بعد الضمير بالدافع الداخلى والخارجى ارتباط كبير. 

التى هدفت إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية وكل من  (2013زهران)

تغراق الوظيفي لدى طالب الدراسات العليا العاملين بالتدريس. تكونت العينة الصمود األكاديمي واالس

 85إناث و  155( من طالب الدراسات العليا بجامعتي حلوان ودمياط العاملين بالتدريس )240الكلية من)

( سنة. وقام الباحثان بإعداد ثالث أدوات 34.5( سنة، بمتوسط)  46-23ذكور( تتراوح أعمارهم بين) 

: مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ومقياس الصمود األكاديمي، ومقياس االستغراق هي

الوظيفي. وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

لصمود األكاديمي وكل من الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي، كما دلت النتائج على إمكانية التنبؤ با

,Orel  Nyeودراسة ناى واورال وكوشيرجينا  من خالل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

(2013) &Kochergina  التى استهدفت دراسة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للطالب



 2021العدد األول                            22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 166 - 

من مقياس العوامل الروس واألداء األكاديمى لعينة من طالب الجامعات، وتم استخدام النسخة الروسية 

عام. وتوصلت  21-18( طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 176الخمسة للشخصية، وتكونت العينة من )

نتائج الدراسة إلى أن القبول والعصابية وواالنفتاح على الخبرة لهم عالقة إيجابية باألداء األكاديمى، 

نياركو ووكوجبى وانساه ستهدفت دراسة وضآلة تأثير الضمير واإلنبساطية فى األداء األكاديمى. وا

العوامل الخمسة  ,Nyarko&Dedzo-Kugbey,Amissah,Ansah Nyarko(2016)وديدزو 

( طالباً جامعياً، 273الكبرى للشخصية وعالقتها بالدافعية واإلنجاز األكاديمى، وتكونت عينة الدراسة من)

( ، واستخدم المنهج 1992ا وماكراى)وتم استخدام مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوست

ودراسة حافظ الوصفى، وكشفت النتائج أن بعد الضمير هو الذى يتنبأ بشكل كبير باألداء األكاديمى. 

Hafiz(2016)  التى هدفت إلى التعرف على دور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فى التنبؤ باإلنجاز

 22-18( طالب وطالبة تراوحت أعمارهم من 60من )األكاديمى لدى طالب الجامعة  وتكونت العينة 

عام، واستخدم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابى بين 

اإلنبساطية واإلنجاز األكاديمى لدى اإلناث، وأن أبعاد المقبولية واإلنفتاح والضمير منبئات جيدة لإلنجاز 

 ، وأن األشخاص المنفتحين يتمتعون بقدر أكبر من النجاح األكاديمى. األكاديمى لدى الذكور

إلى تحديد كيفية تأثير العوامل الخمسة الكبرى  Rajapakshe(2017)وهدفت دراسة راجاباكشا 

( طالب وطالبة من طالب 200للشخصية فى األداء األكاديمى لطالب الجامعة، وتكونت العينة من )

الجامعة، واستخدم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصة، وتوصلت النتائج إلى أن بعد العصابية هو 

الضمير هو البعد التالى كأقوى منبىء يليه اإلنبساطية ثم اإلنفتاح على أكبر منبىء باألداء األكاديمى، وأن 

 الخبرة والقبول، كما أن هناك عالقة إيجابية بين الضمير واإلنجاز األكاديمى. 

 تعقيب على دراسات المحور األول:

كاديمى اتفقت الدراسات السابقة على وجود ارتباط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واإلنجاز األ

ودراسة كوماراجو وكارايو   Hazrati, et al(2012)لدى طالب الجامعة،كدراسة هازارتى وآخرون 

Komarraju&Karau(2005)   ودراسة راجاباكشاRajapakshe(2017)  ودراسة ناى

حيث أفادت نتائجها بتفاوت تأثير العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على  Nye,et al(2013)وآخرون

ألكاديمى. كما اتفقت فى استخدامها لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لـ كوستا األداء ا

(. واعتمادها على المنهج الوصفى اإلرتباطى، وارتباط بعد العصابية كأحد العوامل 1992وماكرى)

 الخمسة الكبرى للشخصية بالتعب المزمن .

 ثانياً: دراسات تناولت الضجر األكاديمى

استهدفت معرفة نسب انتشار التى Mann and Robinson (2009)  بنسوندراسة مان و رو

( طالبا جامعيا،استخدم استبانة التعرض للضجر 211الضجر األكاديمى وأسبابه، وذلك لدى عينة قوامها )

( من الطالب  59األكاديمى؛ وتوصلت النتائج إلى ارتفاع نسبة انتشار الضجر األكاديمى حيث أشار )%

( منهم أن معظم محاضراتهم مملة، وكذلك وجدت عالقة 30محاضراتهم مضجرة، )%إلى أن نصف 

ارتباطية موجبة بين الضجر األكاديمي وعدم حضور المحاضرات وتجنبها، وعالقة سالبة دالة بينه وبين 

بدراسة عن خبرات الضجر التي يعايشها طالب   Ashkin (2010) وقامت أشكن المعدل التراكمى.

الجامعة في الصفوف األولى بهدف الوقوف على مجموعة األسباب أو العوامل التي تتسبب في حدوث 
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الضجر، وهل الضجر يرتبط سلباً بالسلوكيات والمشاعر االنفعالية الناتجة عن الضغوط حيث أبرزت هذه 

جامعة من خالل بيانات تم جمعها من عينة الدراسة التي الدراسة ارتفاع مستوى الضجر لدى طالب ال

طالب قاموا جميعاً باستكمال مقياس التعرض للضجر، والمقابالت المفتوحة، وتوصلت نتائج  8بلغت 

الدراسة إلى أن طالب الجامعة الذين يعانون من الضجر كانوا أكثر شعوراً باليأس وفقر النشاط العقلي، 

 عدام الدافعية.  والعزلة االجتماعية وان

دراسة  Daschmann, Goetz& Stupnisky(2011) كما أجرت داشمان وجوتيز وستيبونسكى 

( من 50،1( طالب، تضم )%1380حول الضجر األكاديمى، طبقت على عينة من الطالب قوامها )

( سنة، واستخدمت مقياس الضجر فى 12،56( من الذكور، بمتوسط عمرى قدره )49،9اإلناث و)%

ياضيات، وأشارت نتائجها إلى ارتفاع مستوى الشعور بالضجر األكاديمى فى فصول الرياضيات لدى الر

( من الطالب يعانون من الضجر األكاديمي، وكذلك وجود عالقة 44،3أفراد العينة، حيث إن أكثر من )%

دراسة  وهدفتارتباطية دالة سالبة بين الضجر األكاديمى و تحصيل الطالب فى مادة الرياضيات. 

إلى التعرف على مستوى الملل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل ( 2013الخوالدة)

البيت. وداللة الفروق تبعاً لمتغيرات الجنس، ومستوى الدراسة، وطبقت استبانة الملل األكاديمى على عينة 

لل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم ( طالباً، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الم258مكونة )

التربوية في جامعة آل البيت كان بشكل عام متوسطاً. أما المجاالت فقد جاء مجال التقويم بالمرتبة األولى 

بمستوى مرتفع، وجاء مجال المنهاج بالمرتبة الثانية بمستوى متوسط، ومجال طرق التدريس بالمرتبة 

ائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع الثالثة بمستوى متوسط. وأظهرت النت

لصالح اإلناث. ووجدت فروق تعزى لمتغير مستوى الدراسة لصالح طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة 

 ,Tzeو دراسة تزي ودانيال وكالسين ولى  .عند مقارنتهم بطلبة السنة األولى

Daniels,Klassen,Li(2013)   إلى دراسة الخصائص السيكومترية لمقياس الضجر  التى هدفت

( فرد من طالب الجامعة بكندا والصين، 405األكاديمى وعالقته بالكفاءة الذاتية، وذلك لدى عينة قوامها )

واستخدم مقياس الضجر األكاديمى، ومقياس للكفاءة الذاتية، وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة 

التى هدفت إلى التعرف على مستوى  (2016ودراسة حيص) .يمى وكفاءة الذاتسالبة بين الضجر األكاد

الملل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بجامعة الخليل، وفحص داللة الفروق تبعا لمتغيرات الجنس، 

ومستوى الدراسة، والتخصص، ومكان السكن والمعدل التراكمي. وطبقت استبانه الضجر األكاديمى 

( طالبا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 212ثة مجاالت على عينة مكونة من )موزعة على ثال

الملل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة الخليل كان بشكل عام متوسطا، وجاء مجال التقويم 

وفي  بالمرتبة األولى وبمستوى مرتفع، ثم مجال أساليب التدريس بالمرتبة الثانية وبمستوى متوسط،

الترتيب األخير جاء مجال المحتوى التعليمي بالمرتبة الثالثة وبمستوى متوسط، كما أظهرت النتائج أيضا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات الملل األكاديمي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، 

ن الفروق دالة وفقا لمتغير مكان ووفقاً لمتغير مستوى السنة الدراسية لصالح السنة األولى، في حين لم تك

السكن، كما تبيين وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين متوسط مستوى الملل األكاديمي لدى طلبة كلية 

التى استهدفت التعرف على مستوى  (2016دراسة الشافعى)والتربية بجامعة الخليل والمعدل التراكمي. 

ببعض المتغيرات النفسية، ومعرفة الفروق بين مرتفعي  الضجر األكاديمي لدى طالب الجامعة، وعالقته

ومنخفضي الضجر األكاديمي في بعض المتغيرات النفسية موضع الدراسة، وكذلك الفروق بين الجنسين 

( طالبا من طالب 360والتخصصات النظرية والعملية في الضجر األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة على مقياس الضجر األكاديمي، ومقياس اإلرجاء األكاديمي وقلق جامعة المنيا، واشتملت أدوات 
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المستقبل المهني، ومقياس تنظيم الذات، وتوصلت نتائج الدراسة فيما يتصل بالدراسة الحالية إلى ارتفاع 

مستوى الضجر األكاديمي لدى طالب الجامعة، ووجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين الضجر األكاديمي 

من اإلرجاء األكاديمي وقلق المستقبل المهني، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  وكل

أفراد العينة ذوى التخصصات النظرية والعملية في الضجر األكاديمي لصالح التخصصات 

استهدفت دراسة العالقة بين كل من الضجر الدراسى التى  (2018ودراسة محمود ومحمد) .النظرية

كاديمى والرجاء والتحصيل الدراسى لدى طالب المرحلة الثانوية وتكونت عينة البحث من والطفو األ

( طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوى بمحافظة األسكندرية، وتم استخدام مقياس الضجر  311)

يما الدراسى ومقياس الطفو الدراسى ومقياس العبء المعرفى ومقياس الرجاء، واسفرت نتائج  البحث ف

يتصل بالبحث الحالى عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الضجر الدراسى وكل من العبء المعرفى، 

وهدفت إلى التعرف على مستوى الملل  (2018دراسة بوخطة و جعفور)ووالتحصيل الدراسى. 

األكاديمي لدى تالميذ المرحلة الثانوية والكشف عن الفروق تبعاً لمتغير التخصص الدراسي 

علمي/أدبي(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على مقياس الملل األكاديمي، طبق على عينة قوامها )

( تلميذ بمدينة ورقلة، و تم التوصل إلى أن مستوى الملل األكاديمي لدى عينة الدراسة مرتفع، و 100)

 صالح طالب العلمى. توجد فروق دالة إحصائيا في الملل األكاديمي تبعا لمتغير التخصص الدراسي ل

 تعقيب على المحور الثانى:

اتفقت الدراسات السابقة من حيث العينة، واألدوات، حيث تناولت جميع الدراسات طالب الجامعة 

التى تناولت طالب المرحلة الثانوية.  Daschmann et al.(2011)  باستثناء دراسة داشمان وآخرون

فى الضجر األكاديمى وتفاوتت وفقاً لمفهوم الضجر الذى واستخدمت الدراسات السابقة مقاييس معدة 

 تناوله الباحثون. كما توصلت نتائج الدراسات السابقة إلى ارتفاع مستوى الضجر األكاديمى كما فى دراسة

دراسة ، و Daschmann et al(2011)دراسة داشمان وآخرون و      Ashkin (2010)أشكن

خر وجود الضجر األكاديمى بمستوى متوسط كما فى دراسة األ (، بينما أفاد البعض2016الشافعى)

وأفادت نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطية  (.2016حيص) (  ودراسة2013دراسة الخوالدة)

بين الضجر األكاديمى وبعض المتغيرات األكاديمية، مثل التحصيل الدراسى والمعدل التراكمى والتنظيم 

،   Mann& Robinson (2009)جاء األكاديمى كما فى دراسة مان وروبنسونالذاتى واإلنتباه واإلر

محمود و  ( ، ودراسة2016حيص ) ، ودراسة  Daschmann et al.(2011)ودراسة داشمان وآخرون

وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الضجر   Ashkin (2010)أشكن و دراسة  ،( 2018محمد )

اليأس، والعزلة االجتماعية وانعدام الدافعية وكفاءة الذات كما فى سية مثل األكاديمى وبعض المتغيرات النف

( وقلق المستقبل كما فى دراسة   Tze et al 2013)ودراسة    Ashkin (2010)أشكن دراسة

(.  كما أفادت وجود تضارب فى النتائج حول ارتباط الضجر األكاديمى بالمستوى 2016الشافعى)

( حيث جاءت لصالح الفرق األعلى مقارنة 2013الدراسى والتخصص الدراسى كما فى دراسة الخوالدة)

وكان الضجر  (،2016راسة حيص)دبالفرقة األولى، فى حين جاءت لصالح الفرقة األولى كما فى 

، ولصالح التخصصات (2018بوخطة وجعفور) األكاديمى لصالح التخصصات العلمية كما فى دراسة

 .(2016النظرية كما فى دراسة  الشافعى)
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 ثالثاً: دراسات تناولت التعب العقلى وبعض سمات الشخصية

ة الفروق وفق متغيري الجنس التعرف على درجة اإلجهاد، ومعرف (2006نمير) استهدفت دراسة

من اإلناث(  95من الذكور،  66( طالب )161والتخصص الدراسي والتفاعل بينهما لدى عينة تضمنت  )

من طلبة كلية التربية في الجامعة المستنصرية. وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى اإلجهاد لدى 

الجنس أو التخصص الدراسي وكذلك ال  المشاركين، في حين لم يكن هناك تأثير رئيس لكل من متغيري

ودراسة  .يوجد هناك تأثير تفاعلي لهذين المتغيرين في مستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة

Bogdan(2008)  .التى استهدفت فحص دور السمات الشخصية في تطور التعب أثناء أداء المهام العقلية

سنة، واستخدم عدد من  45إلى  18أعمارهم من من وطبقت الدراسة على عينة من األصحاء متوسط 

االختبارات النفس فسيولوجة مثل رد الفعل البصري الحركي البسيط، ومستوى االنتباه وسرعة رد الفعل 

على هدف متحرك، باإلضاة لمقياس منيسوتا للشخصية المتعدد األوجه ومقياس القلق السبرجر ، ولوحظ 

متطوع، كما أنه كان هناك نسبة  31من المتطوعين ولم يظهر فى  9من النتائج ظهور سمات التعب لدى 

اجد بنسبة متطوع(، فى حين تو 31من  30% من التعب لدى األشخاص الذين لم يعبروا عن ذلك)96.8

% لدى األفراد الذين لديهم أسباب للتعب، كما أفادت الدراسة أنه يمكن االعتماد على سمات 88.9

ودراسة فابر ومايورتس الشخصية فى التنبؤ بالتعب العقلى لدى األفراد أثناء أدائهم للمهام المختلفة. 

لتعب العقلي، واألداء التى درست العالقة بين ا  Faber, Maurits & Lorist (2012)ولوريست 

متطوًعا خالل ساعتين من أداء المهمة وتم استخدام  17المستمر على المهمة،  وطبقت الدراسة على 

رسام الدماغ الكهربى لتمييز العمليات العصبية المرتبطة بمعالجة المعلومات ذات الصلة من العمليات 

رد الفعل ودقة االستجابة. وتوصلت الدراسة المتعلقة بمعالجة المعلومات غير ذات الصلة، وقياس سرعة 

إلى أن االهتمام تأثر بالتعب العقلي، الذى ظهر فى شكل انخفاض في القدرة على كف المعلومات غير ذات 

الصلة. كما انعكس ذلك من خالل ميل المشاركين إلى اتخاذ قرار استجابتهم بشكل متزايد على المعلومات 

ودراسة هوبستاكن ولندن وباكر نخفاض دقة االستجابة. غير ذات الصلة، مما أدى إلى ا

التى استهدفت  Hopstaken, Linden,Bakker& Kompier  Tanakaa(2015وكومبير)

فحص العالقة بين التعب العقلى وعدم القدرة على اإلندماج، وتم استخدام مقاييس ذاتية ونفسية فسيولوجية 

 أنه مع زيادة التعب والوقت في المهمة، ينخفض األداء. أثناء القيام بمهام معينة. وأظهرت النتائج 

فحص  Tanakaa, Ishiia & Watanabe (2014)تاناكا وايشيا وواتانابى  واستهدفت دراسة

النشاط العصبي الناتج عن التعب العقلي الناجم عن استمرار الحمل الناتج عن استمرار اإلنتباه، باستخدام 

( لتقييم األنشطة العصبية،وتم تطبيق الدراسة على عشرة متطوعين MEGالتصوير المغناطيسي للدماغ )

دقائق. وتوصلت الدراسة 10من الذكور األصحاء في هذه الدراسة، وهى أداء مهمة األداء المستمر لمدة 

إلى ارتباط التعب العقلى بشكل إيجابي مع الشعور بالملل والنعاس. ودراسة جونزالز ولوبيز والونسو 

 & Gonzalez, López, Alonso, Ciudad, Matíasتايوس ومورينو وسيوداد وما

Moreno(2014)  ،التى بحثت دور التعب كعامل يتوسط العالقة بين الشخصية وأبعاد السعادة الذاتية

( من الممرضات. وأظهرت النتائج أن التعب يتوسط العالقة بين العصابية 218طبقت الدراسة على)

ودراسة ى، والعالقة بين االنبساطية والشخصية بشكل إيجابى. والسعادة الذاتية بشكل سلب

التى استهدفت الكشف عن داللة الفروق في اإلجهاد الفكري لدى طلبة المرحلة  (2015الزبيدى)

أدبي(، ومن النتائج التي توصل إليها  -إناث( والتخصص)علمي -اإلعدادية تبعا لمتغيري الجنس )ذكور

 ودراسةى طلبة المرحلة اإلعدادية، لصالح طلبة التخصص العلمي. البحث، وجود إجهاد فكري لد

التى استهدفت التحقق من وجود عالقة جوهرية بين أنواع الدعم المقدم من قبل أعضاء  (2015الجمال)
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هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا، واإلجهاد األكاديمي لهم، والكشف عن الفروق بين أفراد العينة في 

مقياسي دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا ومقياس اإلجهاد األكاديمي وفقاً أبعاد 

( طالب وطالبة من 226للمتغيرات النوع، العمر، و نوع البرنامج الدراسى، وتكونت عينة الدراسة من )

قدره  طالب لبرامج الدراسات العليا)دبلوم مهني، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(، بمتوسط عمرى

( عام ، وطبق مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا، ومقياس اإلجهاد 34.5)

األكاديمي لطالب الدراسات العليا ويشمل )التأثيرات الوجدانية، الفسيولوجية، والسلوكية، والمعرفية(. 

التدريس لطالب الدراسات  وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد دعم أعضاء هيئة

العليا وأبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمي للطالب، ووجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات أبعاد مقياس 

ودراسة تيان ويانكسو وشن لى وفانج كيونج وزهي وى  اإلجهاد األكاديمي، وفقاً لنوع البرنامج الدراسى.

  Tian , Yanxu   , Chunli   , Fangqiong   , Zhihui   , Shihanوشيهان ووي ود وهيووا 

 , Wei Wud , Hui Wua (2020)  ،التى استهدفت تحديد العالقة االرتباطية بين الصمود النفسى

وإدراك الدعم المؤسسى وبين التعب، واستكشاف ما إذا كان إدراك الدعم المؤسسى يمكن أن يكون وسيطًا 

وطبقت الدراسة على عينة من األطباء الصينيين، تم اختيارهم في االرتباط بين االصمود النفسى والتعب، 

ديفيدسون للصمود النفسى، واستبيان مسح الدعم -عشوائياً، وطبق عليهم مقياس للتعب، مقياس كونور

المؤسسى المدرك، وتوصلت الدراسة إلى أن الدعم المؤسسى المدرك يمكن أن يعدل العالقة بين الصمود 

لتعب البدني والعقلي. وأن هناك عالقة ارتباطية بين الصمود النفسى والتعب العقلى. النفسى و بين التعب ا

التى     Seyed, Razieh , Haleh , Mohammad (2020)ودراسة سيد ورازيه وهاليه ومحمد 

هدفت إلى تحديد ما إذا كان التعب العقلى عامل مؤثر على نشاط المخ من خالل إجراء الرنين المغناطيسي 

متطوًعا شابًا من الشباب، وتم تنفيذ مهام  57يفي، عند التشخيص العيادى، وطبقت الدراسة على الوظ

خاصة بترميز تعبيرات الوجه والكلمات، وتم اعطاء المهام لنصف المشاركين بعد قيامهم بمجموعة من 

عقلى أدى إلى زيادة المهام اللغوية، والنصف اآلخر قبل قيامهم بهذه المهام، وأظهرت النتائج أن التعب ال

النشاط في منطقة المهاد فى النصف المخى المسيطر، على المهام المرتبطة بترميز تعبيرات الوجه، فى 

حين زاد النشاط فى منطقة المهاد األيمن والفص الصدغى على مهام ترميز الكلمات، بينما أثر التعب 

التى هدفت الى التعرف على  (2018لربيع)ا ودراسةالعقلى سلباً على مراكز اللغة فى النصف األيسر. 

القدرة التنبؤية لمركز الضبط وبعض المتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص( في 

( معلما ومعلمة، 234التعب العقلي، لدى معلمي ومعلمات لواء الرمثا، حيث تكونت عينة الدراسة من )

دام مقياسين، أحدهما للتعب العقلي، واآلخر لمركز الضبط. ( معلمة، وتم استخ100( معلما، و)134منهم )

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التعب العقلي بشكل عام كان متوسطاً لدى أفراد عينة الدراسة، كما 

تبين أن أصحاب المؤهالت العلمية )ماجستير فأكثر(، وأصحاب الخبرات الطويلة، ومدرسي المواد 

 غيرهم.  العلمية أكثر تعبا من 

 تعقيب على المحور الثالث: 

تناول عدداً من الدراسات مفهوم التعب العقلى لدى عينات تنوعت بين األطباء والطالب فى  

المرحلة الجامعية واإلعدادية، واستخدمت هذه الدراسات مقاييس خاصة بالتعب العقلى، أو اإلجهاد 

نوع األكاديمى. وتم تناول مفهوم التعب العقلى فى ضوء عالقته ببعض المتغيرات الديموجرافية كال

والتخصص الدراسى، وتوصل البعض منها إلى عدم وجود تأثير للنوع أو التخصص فى التعب العقلى 

(، ووجود التعب العقلى بشكل دال لدى طالب األقسام 2015(، ودراسة الجمال)2006كدراسة نمير)



 2021العدد األول                            22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 171 - 

كمافى دراسة (، واختالف التعب العقلى باختالف البرنامج الدراسى 2014العلمية كما فى دراسة الزبيدى)

(، ولم تحصل الباحثة فى حدود اطالعها على دراسة تناولت تأثير ممارسة الرياضة على 2015الجمال)

التعب العقلى. كما تناولت بعض الدراسات دور السمات الشخصية في حدوث التعب أثناء أداء المهام 

والتى توصلت إلى االعتماد على سمات الشخصية فى التنبؤ   Bogdan, et al (2008)العقلية، كدراسة 

التى أفادت أن  Gonzalez,et al(2014)بالتعب العقلى لدى األفراد أثناء أدائهم للمهام المختلفة، ودراسة 

التعب العقلى يتوسط العالقة بين العصابية والسعادة الذاتية بشكل سلبى، والعالقة بين االنبساطية 

إيجابى. وعالقة التعب العقلى بالسمات النفسية كالسعادة الذاتية واإلندماج، والصمود والشخصية بشكل 

 Tian,etودراسة Gonzalez,et al(2014) ، ودراسة(Hopstaken,et al,2015)النفسى كدراسة 

al(2020) والبعض من الدراسات تناول المفهوم من حيث عالقته بنشاط المخ، وجودة األداء ومعالجة .

، ودراسة Faber,et al(2012)مات واإلنتباه وسرعة رد الفعل والخوف من الفشل، كدراسةالمعلو

Tanakaa, et al(2014)(ودراسة 2015، ودراسة الزبيدى ، )Sayed,et al(2020). 

وبذلك فقد استفادت الباحثة من التراث النظرى و الدراسات السابقة فى تحديد األدوات الخاصة  

ستقرت على إعداد مقياسى الضجر األكاديمى والتعب العقلى بما يتفق وطبيعة بالبحث الحالى، حيث ا

( 1992العينة موضوع الدراسة، واختيار مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لـ كوستا وماكرى)

وذلك لتمتعه بخصائص سيكومترية جيدة وشموليته ألبعاد المفهوم من الناحية النظرية وقبول واسع أكدته 

 العديد من الدراسات السابقة، باإلضافة إلى تحديد واختيار العينة وصياغة فروض الدراسة.  نتائج

وفى ضوء نتائج الدراسات السابقة، واإلطار النظرى، يسعى البحث الراهن إلى التحقق من الفروض 

 التالية:

  الكبرى للشخصية يمكن التنبؤ بالضجر األكاديمى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة 

 .يمكن التنبؤ بالتعب العقلى لدى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

  ممارسة  -يختلف الضجر األكاديمى باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية )التخصص الدراسى

 التقدير األكاديمى(.  -الرياضة 

  ممارسة  -يختلف التعب العقلى باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية )التخصص الدراسى

 التقدير األكاديمى(.  -الرياضة 

  توجد فروق دالة إحصائياً فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين المرتفعات والمنخفضات فى

 الضجر األكاديمى.

 برى للشخصية بين المرتفعات والمنخفضات فى توجد فروق دالة إحصائياً فى العوامل الخمس الك

 التعب العقلى

 منهجية البحث

استخدمت الباحثة المنهج الوصفى اإلرتباطى والمقارن لإلجابة عن أسئلة البحث ،  أوالً: منهج البحث:

حيث استخدم المنهج الوصفى المقارن لإلجابة عن أسئلة البحث باستثناء السؤالين األول والثانى حيث 

 استخدم المنهج الوصفى االرتباطى لإلجابة عنهما. 

 ثانياً:عينة البحث:

ومجموعة البحث  -الراهن على مجموعتين هما )مجموعة البحث االستطالعية اعتمدت الباحثة فى بحثها 

 األساسية(
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 -( طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بكلية البنات100وتكونت من ) مجموعة البحث االستطالعيةأ( 

( وانحراف معـــــــــــيارى 21.2جامعة عين شمس خارج نطاق العينة األساسية، بمتوسط عمرى )

(؛ للتحقق من الكفاءة السيكومترية للمقاييس المستخدمة فى البحث الراهن. وهى: مقياس الضجر 0.08)

األكاديمى )إعداد الباحثة(، مقياس التعب العقلى)إعداد الباحثة(، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى 

 ((. 2008للشخصية )كوستا وماكراى )ترجمة وتقنين مارى حبيب، 

 -( طالبة من طالبات الفرقة الرابعة تخصص)علمى371: وتكونت من )يةمجموعة البحث األساسب( 

جامعة عين شمس، بمتوسط عمرى  –كلية البنات  -دراسات اجتماعية( -انجليزى -)أدبى: عربى -علوم(

 (.  0.09(، وانحراف معيارى)21.98)

ممارسة  -الدراسىالتقدير  -وفقاً لـ )التخصص الدراسى (: يوضح توزيع عينة البحث1جدول )

 الرياضة(

 النسة المئوية العدد الفئة المتغير

 %40 119 علمى التخصص الدراسى

 %60 252 أدبى

 %32.1 119 علوم التخصص األكاديمى

 %28 104 لغة عربية

 %8.6 32 لغة انجليزية

 %31.3 116 دراسات اجتماعية

 %2.4 9 ممتاز التقدير الدراسى

 %46.1 171 جيدجدا

 %45.8 170 جيد

 %5.7 21 مقبول

 %27.8 103 يمارسن الرياضة ممارسة الرياضة

 %72.2 268 ال يمارسن الرياضة 

 ثالثًا: أدوات البحث

 (1) إعداد/ الباحثة( ملحق) أوال: مقياس الضجر األكاديمى 

 ( طالبة، من التخصصات التربوية المختلفة بكلية 50)قامت الباحثة بتطبيق استبانة استطالعية على

الستطالع آرائهن حول الضجر البنات، جامعة عين شمس خارج أفراد عينة الدراسة، 

األكاديمى،وجاءت استجابات الطالبات فى الدراسة اإلستطالعية متنوعة، بشكل يعكس الظروف 

 ث الضجر األكاديمى.المرتبطة بالبيئة الجامعية واألسباب التى قد ترتبط بحدو

  تم تحليل مضمون االستجابات المختلفة ألفراد العينة. وتركزت إستجابات الطالبات بدرجة كبيرة حول

عدم الشعور بالرتابة والملل وفقدان االستثارة وفقدان الشعور بقيمة وأهمية ما يتم تعلمه والقصور فى 

لمقررات الدراسية، وكذلك العوامل الظروف البيئية المحيطة على مستوى التجهيزات وطبيعة ا

الخاصة بدافعية الطالبة لإلستمرار فى إنجاز المهام األكاديمية المطلوبة، والشعور بعدم جدوى 

 الواجبات والتكليفات وعدم وضوح الهدف منها وافتقارها إلى عاملى الجاذبية واإلثارة والفائدة.

 ج الدراسة االستطالعية ومراجعة األطر صياغة بنود المقياس فى صورته األولية فى ضوء نتائ

( ومقياس الملل 2012النظرية، والمقاييس السابقة مثل: مقياس الضجر)عبدالعال،

E-(، ومراجعة النسخة اإلنجليزية لمكونات الضجر 2013األكاديمى)الخوالدة،
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PBS(Daschmann,et al,(2011 (in:Tze,et al 2013)  واإلسترشاد بهم فى صياغة مفردات

 المقياس، روعى فيه شروط الصياغة، بحيث جاءت فى لغة سهلة واضحة.

  (43وتضمن المقياس فى صورته األولية)وتم تحديد بدائل اإلستجابة؛ حيث تم اختيار بدائل  .عبارة

 اإلستجابة الثالثية.

 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس

 الصدق:

تم عرض المقياس على مجموعة من السادة أساتذة علم النفس التربوى والصحة النفسية،  اء:رأى الخبر

( بعد توضيح التعريف اإلجرائى الخاص بالمقياس وأبعاده إلبداء الرأى بشأن 2( ملحق)4عددهم )

 عباراته ومدى مناسبتها للهدف، عالوة على وضوحها ومدى فهمها من قبل عينة الدراسة، فضالًعن مدى

عبارات لبعدها عن الهدف، باإلضافة إلى تعديل فى 3وضوح التعليمات، وكان من نتائج التحكيم،  حذف 

 صياغة بعض العبارات.

تم حساب الصدق العاملى للمقياس بإجراء التحليل العاملى االستكشافى بطريقة المكونات الصدق العاملى: 

قياس الضجر األكاديمى، على عينة من الطالبات األساسية لمعامالت اإلرتباط المتبادلة بين مفردات م

 Kaiserطالبة( للتحقق من صالحية األداة ، وتم استخدام محك الجذر الكامن كيزر  100بلغت )

( 0.3، وكان محك التشبع ) Varimaxالستخراج العوامل واستخدام التدوير المتعامد بطريقة فاريماكس 

بجذر  فقدان االستثارةأو أكثر، وأظهرت النتائج   عن تشبع المفردات على ستة عوامل ، العامل األول 

مفردة( وقد تراوحت تشبعات 10( من التباين الكلى وتشبعت عليه )20.55( ويفسر )10.68كامن )

( ويفسر 2.98بجذر كامن ) عدم الرضانى (، والعامل الثا0.763:  0.307المفردات على البعد ما بين)

مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما 7( من التباين الكلى تشبعت عليه )5.73)

( من التباين 5.53( ويفسر)2.87بجذر كامن ) العالقة بالزمالء(، والعامل الثالث 0.368: 0.700بين)

(، 0.473: 0.756لمفردات على البعد ما بين)مفردة( وقد تراوحت تشبعات ا5الكلى تشبعت عليه )

( من التباين 4.99( ويفسر )2.59بجذر كامن ) االنطباع الشخصى عن قيمة الدراسةوالعامل الرابع 

(، 0.420: 0.784مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين) 5الكلى تشبعت عليه )

 3( من التباين الكلى تشبعت عليه )4.47( ويفسر)2.32بجذر كامن ) الدعم والمشاركةوالعامل الخامس 

كفاءة (، والعامل السادس 0.556: 0.6944مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين)

مفردة( وقد   5( من التباين الكلى تشبعت عليه )3.61( ويفسر )1.856بجذر كامن )  البيئة األكاديمية

 ( .   0.360: 0.764البعد ما بين) تراوحت تشبعات المفردات على

 (100( يوضح نتيجة التحليل العاملى اإلستكشافى لمقياس الضجر األكاديمى)ن=2جدول)

 الفقرة (1العامل ) (2العامل ) (3العامل ) (4العامل ) (5العامل) (6العامل)

     0.763 1 

     0.682 2 

      0.615 3 

     0.545 4 

     0.539 5 

     0.307 6 

     0.421 7 
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 الفقرة (1العامل ) (2العامل ) (3العامل ) (4العامل ) (5العامل) (6العامل)

     0.454 8 

     0.451 9 

     0.410 10 

    0.700  11 

    0.698  12 

    0.558  13 

    0.502  14 

    0.477  15 

    0.388  16 

    0.368  17 

   0.756   18 

   0.729   19 

   0.703   20 

   0.496   21 

   0.473   22 

  0.784    23 

  0.693    24 

  0.470    25 

  0.420    26 

  0.496    27 

 0.694     28 

 0.671     29 

 0.556     30 

0.407      31 

0.764      32 

0.587      33 

0.520      34 

0.360      35 
 

 الثبات:

( على المقياس الكلى، وتراوحت قيم 0.905)تم حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباج وبلغت قيمته 

(، كما ُحسب معامل الثبات باستخدام 0.815( إلى )0.634معامل الفا كرونباخ على األبعاد الفرعية من )

 0.985التجزئة النصفية  وجاءت القيمة 

بعد الذى : تم حساب االتساق الداخلى باستخدام معامل اإلرتباط لبيرسون بين الدرجة والاإلتساق الداخلى

 تنتمى إليه ودرجة البعد والدرجة الكلية للمقياس.

 (100درجة البعد والدرجة الكلية)ن= -( يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والبعد3جدول )

 القيمة 6البعد القيمة  5البعد القيمة 4البعد القيمة 3البعد القيمة  2البعد  القيمة    1البعد

1 0.800**
2

 11 0.691**  18 0.729**  23 0.554**  28 0.797**  31 0.663**  

2 0.730**  12 0.695**  19 0.789**  24 0.729**  29 0.740**  32 0.683**  

3 0.634**  13 0.715**  20 0.703**  25 0.812**  30 0.748**  33 0.779**  

4 0.519**  14 0.670**  21 0.681 26 0.766**    34 0.678**  

                                                           
2
 0.05* دال عند       0.01ارتباط دال عند  ** 
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 القيمة 6البعد القيمة  5البعد القيمة 4البعد القيمة 3البعد القيمة  2البعد  القيمة    1البعد

5 0.712**  15 0.682**  22 0.609**  27 0.722**   35 0.692**  

6 0.490**  16 0.715**          

7 0.566**  17 0.695**          

8 0.516**            

9 0.570**            

10 0.544**         .   

معامل 

االرتباط 

بين 

درجة 

البعد 

والدرجة 

 الكلية

0.839**  0.792**  0.563**  0.793**  0.446**  0.680** 

مفردات سلبية ، وبذلك  9مفردة إيجابية، و 26مفردة،  35وبذلك تتكون الصورة النهائية للمقياس من 

، وبذلك أمكن 105وأفصى درجة يمكن الحصول عليها  35تكون أقل درجة يمكن الحصول عليها هى 

  ن. التحقق من كفاءة المقياس المستخدم وصالحيته للتطبيق فى البحث الراه

 (3) إعداد/ الباحثة( ملحق) ثانياً: مقياس التعب العقلى 

 ( طالبة من الفرقة الرابعة تربوى من التخصصات 50) قامت الباحثة بتطبيق استبانة استطالعية على

كيمياء تربوى( بكلية البنات، جامعة عين شمس خارج أفراد عينة  –)علم نفس تربوى 

العقلى، وجاءت استجابات الطالبات فى الدراسة اإلستطالعية  الستطالع آرائهن حول التعبالدراسة،

متنوعة، بشكل يعكس الظروف المرتبطة بالبيئة األسرية والجامعية واألسباب التى قد ترتبط بحدوث 

 التعب العقلى.

  تم تحليل مضمون االستجابات المختلفة ألفراد العينة. وتركزت إستجابات الطالبات بدرجة كبيرة حول

 على المستوى النفسى والمعرفى واألكاديمى واإلنفعالى واألسرى والجسدى.  التعب 

  صياغة بنود المقياس فى صورته األولية فى ضوء نتائج الدراسة اإلستطالعية ومراجعة األطر

النظرية واإلطالع على المقاييس السابقة مثل) مقياس اإلجهاد الفكرى لـ عبد المجيد و 

 Fisk,Ritvi((؛ ومقياس 2016زملة التعب العصبى لـ بن يعقوب)((؛ ومقياس )2013الموسوى)

and Ross(1994) واإلسترشاد بهم فى تحديد أبعاد المقياس وصياغة مفردات المقياس، روعى ،)

( 40فيه شروط الصياغة، بحيث جاءت فى لغة سهلة واضحة، وتضمن المقياس فى صورته األولية)

 يث تم اختيار بدائل اإلستجابة الخماسية.وتم تحديد بدائل اإلستجابة، ح .مفردة

 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس

 الصدق:

التربوى والصحة  تم عرض المقياس على مجموعة من السادة أساتذة علم النفس رأى الخبراء:

(  بعد توضيح التعريف اإلجرائى الخاص بالمقياس وأبعاده إلبداء الرأى 2( ملحق)4،عددهم )النفسية

بشأن عباراته ومدى مناسبتها للهدف، عالوة على وضوحها ومدى فهمها من قبل عينة الدراسة، فضالًعن 

عبارات لبعدها عن الهدف، باإلضافة إلى  5مدى وضوح التعليمات، وكان من نتائج التحكيم،  حذف 

 تعديل فى صياغة بعض العبارات.

اء التحليل العاملى االستكشافى بطريقة المكونات : تم حساب الصدق العاملى للمقياس بإجرالصدق العاملى

األساسية لمعامالت اإلرتباط المتبادلة بين مفردات مقياس التعب العقلى، على عينة من الطالبات بلغت 

الستخراج  Kaiserطالبة( للتحقق من صالحية األداة ، وتم استخدام محك الجذر الكامن كيزر  100)
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( أو أكثر 0.3، وكان محك التشبع )Varimaxتعامد بطريقة فاريماكس العوامل واستخدام التدوير الم

بجذر كامن  اإلجهاد الجسدىوأظهرت النتائج عن تشبع المفردات على ستة عوامل ، العامل األول: 

مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات 7( من التباين الكلى وتشبعت عليه )25.65( ويفسر )11.54)

( 7.06( ويفسر )3.18بجذر كامن) المحتوى الدراسى( والعامل الثانى 0.67: 0.497على البعد ما بين)

: 0.45مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين) 4من التباين الكلى تشبعت عليه )

 4( من التباين الكلى تشبعت عليه )6.16( ويفسر )2.77بجذر كامن ) الدافعية(، والعامل الثالث 0.83

اإلنشغال (، والعامل الرابع: 0.41: 0.70وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين)مفردة( 

مفردة( وقد تراوحت  4( من التباين الكلى تشبعت عليه)5.35( ويفسر )2.40بجذر كامن )  بالمشكالت

بجذر كامن  القدرة على التركيز(، والعامل الخامس 0.81: 0.54تشبعات المفردات على البعد ما بين)

مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على  3( من التباين الكلى تشبعت عليه )4.12( ويفسر )1.85)

( من التباين 2.90( ويفسر)1.30بجذر كامن ) لوم الذات(، والعامل السادس 0.75: 0.56البعد ما بين)

 (.0.47: 0.41ا بين)مفردة( وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد م 5الكلى تشبعت عليه )

 (100( يوضح نتيجة التحليل العاملى اإلستكشافى لمقياس التعب العقلى)ن=4جدول)

 الفقرة (1العامل ) (2العامل ) (3العامل ) (4العامل ) (5العامل) (6العامل)

     0.672 1 

     0.662 2 

     0.657 3 

     0.647 4 

     0.556 5 

     0.543 6 

     0.490 7 

    0.834  8 

    0.805  9 

    0.676  10 

    0.450  11 

   0.695   12 

   0.638   13 

   0.597   14 

   0.419   15 

  0.808    16 

  0.646    17 

  0.542    18 

  0.537    19 

 0.749     20 

 0.593     21 

 0.559     22 

0.409      23 

0.670      24 

0.570      25 

0.512      26 

0.472      27 
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 :الثبات

على المقياس الكلى ، وتراوحت قيمة  0.89تم حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ وكانت قيمته 

كما تم حسابه باستخدام التجزئة النصفية  وجاءت القيمة  0.84إلى  0.59على األبعاد الفرعية  من  

0.82 

تم حساب االتساق الداخلى باستخدام معامل اإلرتباط لبيرسون بين الدرجة والبعد الذى  اإلتساق الداخلى:

 تنتمى إليه ودرجة البعد والدرجة الكلية للمقياس

 (100درجة البعد والدرجة الكلية)ن=-( يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والبعد5جدول )

البعد  القيمة    1البعد

2 

 القيمة 6البعد القيمة  5البعد القيمة 4البعد القيمة 3البعد القيمة 

1 0.712**  8 0.810**  12 0.788**  16 0.757**  20 0.796**  23 0.689**  

2 0.766**  9 0.789**  13 0.782**  17 0.782**  21 0.730**  24 0.703**  

3 0.745**  10 0.792**  14 0.713**  18 0.644**  22 0.692**  25 0.713**  

4 0.795**  11 0.722**  15 0.677**  19 0.791**    26 0.681**  

5 0.629**          27 0.728**  

6 0.735**            

7 0.632**            

معامل 

االرتباط 

بين 

درجة 

البعد و 

الدرجة 

 الكلية

0.784**  0.635**  0.770**  0.645**  0.512**  0.761** 

 27مفردة جميعها فى االتجاه اإليجابى، الدرجة األدنى  27النهائية للمقياس من  وبذلك تتكون الصورة

. وبذلك أمكن التحقق من كفاءة المقياس المستخدم وصالحيته 135وأقصى درجة يمكن الحصول عليها 

 للتطبيق فى البحث الراهن.

 (4ملحق )  ثالثاً: مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

ويتكون من  (،2008وقامت بترجمته حبيب) Costa and McCrea(1992)وضع المقياس 

( بنود، وصحوة الضمير 6بنداً، وتشتمل على خمسة أبعاد فرعية هى: اإلنفتاح على الخبرة ويضم) 32

( بنود 5( بنود ، والعصابية وتضم )5( بنود ، والقبول ويضم )5( بنود، واالنبساطية ويضم)6ويضم)

ت، ويتميز المقياس بأن ويضم كل بعد عدد من سمات الشخصية بداخله، والبنود األخرى هى بنود للتشت

بنوده تم صياغتها بصورة موجبة، وأمام كل بند  أربعة اختيارات )أوافق بشدة،أوافق، أوافق أحياناً، أوافق 

-6( وتجمع الدرجات بكافة البنود، وبعد اإلنفتاح على الخبرة بنوده من )0،1،2،3نادراً( وتأخذ الدرجة)

 18( وأقصى درجة 13 -8ة الضمير بنوده من )وأقل درجة صفر، وبعد صحو 18( وأقصى درجة 1

وأقل درجة صفر، وبعد القبول  15( وأقصى درجة 19 -15وأقل درجة صفر، وبعد االنبساطية من )

( وأقصى درجة 31 -27وأقل درجة صفر، وبعد العصابية من ) 15( وأقصى درجة 25-21وبنوده من )

بنود للتشتت، وتم التأكد من صدق المقياس  هى 32-26-20-14-7وأقل درجة صفر والبنود األخرى  15

باستخدام صدق المحتوى ورأي الخبراء والمحكمين، وتم حساب الثبات فى البحث الراهن باستخدام معامل 

، كما حسب االتساق الداخلى وكانت قيم معامل 0.7وبين  0.5ألفا كرونباخ وتراوحت المعامالت بين 
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مما يبين إمكانية استخدام  0.759إلى  0.495ت تلك القيم من وتراوح 0.01االرتباط دالة عند مستوى 

 المقياس للتطبيق بالبحث الحالى.

 نتائج البحث 

يمكن التنبؤ بالضجر األكاديمى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة ونصه: الفرض األول 

االنحدار الخطى لمعرفة العالقة وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم حساب تحليل . الكبرى للشخصية

 التنبؤية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والضجر األكاديمى لدى أفراد عينة البحث.

 (371)ن=تحليل االنحدار الخطى (6جدول)

 الداللة ف معامل التحديد معامل االرتباط المتغير التابع

 الضجر األكاديمى
   a

 0.379 0.144 12.25  0.000
a

 

 

المتغيرات 

 المستفلة
B 

 بيتا المعيارية
 مستوى الداللة ت

االنفتاح 

 على الخبرة
0.153 0.041 0.741 0.459 

صحوة 

 الضمير
-0.732 -0.179  3.102 0.002 

0.212- 0.747- االنبساطية  3.454 0.001 

0.208- 0.974- القبول  3.539 0.000 

0.203- 0.748- العصابية  3.433 0.001 

االنحدار()معادلة   

 -)االنبساطية(   0.747  –)صحوة الضمير(   0.732 -82.935الضجر األكاديمى= 

.)العصابية( 0.748 –)القبول( 0.974  

، وأن قيمة "ف"  0.144وقيمة معامل التحديد  0.379( أن قيمة معامل االرتباط6يتضح من الجدول)

، 0.05مما يدل على وجود عالقة معنوية عند مستوى  0.000قيمة الداللة و 12.523المحسوبة تساوى 

كما يتضح من الجدول أن قيم الداللة لعوامل صحوة الضمير و االنبساطية و القبول و العصابية لها تأثير 

. وهذا يعني وجود عالقة انحدار دالة بين 0.05معنوي دال إحصائيا على الضجر األكاديمى عند مستوى 

غير المستقل )العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( والمتغير التابع )الضجر األكاديمى( حيث يسهم المت

% تقريبا من قيمة المتغير التابع )الضجر األكاديمى(. وخالصة هذه النتيجة أنه 14المتغير المستقل بنسبة 

خمسة الكبرى للشخصية.يمكن التنبؤ بالضجر األكاديمى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل ال   

 مناقشة الفرض األول  :

نجد أنه وفقاً للعلوم التربوية فإن الضجر يحدث نتيجة لعوامل موقفية خارجية قد ترتبط بطبيعة المهام التى 

يكلف بها الطالب من حيث فقدان اإلثارة والشعور بقيمة المهمة أو أخرى ترتبط بظروف البيئة كطرق 

لجاذبة، بينما نجد علم نفس الشخصية يرجعه إلى عوامل ترتبط بسمات الشخصية، التدريس التقليدية غير ا

حيث ينظر لها على أنها المفتاح المسبب لحالة الضجر، حيث تظهر تلك الحالة عندما ال يستطيع الفرد 
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( وجود عالقة عكسية بين الضجر Barnett and Klitzing,2006إيجاد معنى لما يقوم به، وقد أوضح )

ديمى وسمات الشخصية الخاصة باإلنبساطية والدافعية الداخلية. وأن العوامل الخمسة الكبرى األكا

للشخصية تعد منبئات قوية باألداء األكاديمى وإن تفاوتت فى ترتيبها فى قدرتها على التنبؤ عبر نتائج 

 ,Rajapakshe,2017; Nyarko,et al) ة مثلالدراسات المختلفة، وقد أفادت نتائج الدراسات السابق

2016; Hafiz,2016; Nye,et al, 2013)          

وجاءت نتائج الدراسة الراهنة لتؤكد على ذلك، حيث جاءت العالقة عكسية، فكلما توفرت عوامل  

الشخصية )االنبساطية، القبول، العصابية، صحوة الضمير( كلما كان مؤشراً على انخفاض الضجر 

ووفقاً لقيم بيتا المعيارية فإن عامل االنبساطية هو األكثر تنبوءاً بالضجر األكاديمى يليه القبول  األكاديمى،

. ويتوافق ذلك مع األطر النظرية التى أوضحت أن الشخص اإلنبساطى فالعصابية وأخيراً صحوة الضمير

هم والتعبير السهل عن يتمتع باللطف والدفء فى التعامالت مع اآلخرين ومشاركة اآلخرين والتحدث إلي

المشاعر والرغبات والنشاط والميل للفكاهة والسعادة والتفاؤل وهى جميعها سمات كلما توفرت كلما 

دعمت وجود قدر أقل من الضجر األكاديمى، وكذلك عامل القبول، الذى يعكس مساعدة اآلخرين واحترام 

، والتى وفيما يتعلق بالعصابية، ن واستيعابهممشاعرهم والثقة واإليثار واالستقامة فى التعامل مع األخري

القدرة على مواجهة الضغوط والثبات اإلنفعالى والشعور بالراحة واإلتزان والهدوء تمثل الفرد الذى يملك 

John,1992)and McCrae ) واالرتباط اإليجابى بالقيم الجمالية والبعد عن الروتين والتجديد والنشاط ،

من الخبرات المحيطة، وهى كلما توفرت لدى الشخص كلما كانت مؤشراً على والقدرة على االستفادة 

( أن المستويات المرتفعة من الضجر ترتبط Fisher,1998انخفاض الضجر األكاديمى. ويوضح)

(. وهى تتفق مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة الراهنة، كما تتفق :Nett,et al,2010,627) in بالعصابية

( أن عامل صحوة الضمير الذى يشير إلى قدرة الفرد على 2006مع نتيجة دراسة زهران وزهران)

التحكم فى اندفاعاته وهو أكثر تنظيماً واحتراماً للوقت والجدية فى العمل،  منبىء قوى باألداء األكاديمى 

التروى وبالتالى حفاظه على الجدية والتنظيم واألداء األكاديمى القوى مما يشكل باعثاً على وبذل الجهد و

ضعف الشعور بالضجراألكاديمى. فى حين لم يكن لعامل االنفتاح على الخبرة قدرة تنبؤية بالضجر 

ثقافية من بيئات يمكن تفسير ذلك فى ضوء خصائص العينة، فالطالبات األكاديمى، وترى الباحثة أنه 

واجتماعية متقاربة ومحافظة وال زالت تتبنى طرق تقليدية فى تربية اإلناث، وما زالت ال تساعدهن على 

تنمية قدراتهن، من ناحية القراءة واإلطالع، ومناقشة القضايا والموضوعات المختلفة، فضالً عن أن 

عالية على إقامة العالقات  األنشطة الجامعية ال تتوفر بالصورة الكافية لمساعدة الطالبات بدرجة

االجتماعية، والنشاط والحيوية ، وتفريغ الطاقات والتعبير عن االنفعاالت في أعمال مفيدة ، والمغامرة 

وبالتالى  واالنطالق واالهتمام بالتجديد، والطموح والعمل الجاد، وتشجيع االهتمامات الفنية واألدبية،

  ضح من خالله فروق بينهن .فالخبرات تقاربت إلى حد كبير بشكل لم يت

يمكن التنبؤ بالتعب العقلى لدى أفراد عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة ونصه: الفرض الثانى 

 للتحقق من صحة الفرض تم استخدام تحليل اإلنحدار الخطى الكبرى للشخصية.
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 (371)ن= تحليل االنحدار الخطى (7جدول)

 الداللة ف معامل التحديد معامل االرتباط المتغير التابع

 0.369 التعب العقلى
a

 0.136 11.231 0.000
a

 

 

المتغيرات 

 المستفلة
B 

 بيتا المعيارية
 مستوى الداللة ت

االنفتاح 

 على الخبرة
0.092 0.016 0.293 0.770 

صحوة 

 الضمير
-0.105 -0.017  -0.289 0.772 

0.123- 0.650- االنبساطية  -1.986 0.048 

0.215- 1.525- القبول  3.635 0.000 

0.331- 1.837- العصابية  -5.543 0.000 

 )معادلة االنحدار(

.)العصابية( 1.837 –)القبول( 1.525 -)االنبساطية(   0.650  –91.190الضجر األكاديمى=   

، وأن قيمة "ف"  0.136وقيمة معامل التحديد  0.369( أن قيمة معامل االرتباط7يتضح من الجدول)

، 0.05مما يدل على وجود عالقة معنوية عند مستوى  0.000وقيمة الداللة  11.231المحسوبة تساوى 

عنوي دال إحصائيا كما يتضح من الجدول أن قيم الداللة لعوامل االنبساطية والقبول والعصابية لها تأثير م

. وهذا يعني وجود عالقة انحدار دالة بين المتغير المستقل )العوامل 0.05على التعب العقلى عند مستوى 

% تقريبا 14الخمس الكبرى للشخصية( والمتغير التابع )التعب العقلى( حيث يسهم المتغير المستقل بنسبة 

النتيجة أنه  يمكن التنبؤ بالتعب العقلى لدى أفراد  من قيمة المتغير التابع )التعب العقلى(. وخالصة هذه

 عينة الدراسة من خالل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. 

 مناقشة الفرض الثانى  

( التى توصلت إلى أن اإلنبساطية والقبول Jems,2010تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة)

التى أفادت   (Bogdan, et al,2008)   دراسةتتفق مع  والعصابية ترتبط بعالقة سلبية مع التعب.  كما

أنه يمكن االعتماد على سمات الشخصية فى التنبؤ بالتعب العقلى لدى األفراد أثناء أدائهم للمهام المختلفة. 

التى بينت أن التعب يتوسط العالقة بين العصابية والسعادة الذاتية  (Gonzalez,et al.2014) ودراسة  

 .والعالقة بين االنبساطية والشخصية بشكل إيجابىبشكل سلبى، 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن عوامل االنبساطية والقبول والعصابية تشير إلى قدرة الفرد على تكوين 

صداقات والبحث عن االنفعاالت اإليجابية، ومشاركة اآلخرين والتحدث إليهم والتعبير السهل عن 

ل للفكاهة والسعادة والتفاؤل، والثقة واإليثار واالستقامة فى التعامل المشاعر والرغبات والنشاط والمي

مع األخرين واستيعابهم، والقدرة على مواجهة الضغوط والثبات اإلنفعالى والشعور بالراحة واإلتزان 

والهدوء، وهى جميعها سمات كلما امتلكها الفرد كلما كانت مؤشراً على انخفاض الشعور بالتعب 

ضح وفقاً لقيم بيتا المعيارية أن عامل العصابية يأتى األكثر تنبوءاً بالتعب العقلى يليه القبول ويتالعقلى. 

 فاالنبساطية، بينما لم تكن هناك اى داللة لبعدى االنفتاح على الخبرة وصحوة الضمير.
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يختلف الضجر األكاديمى باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية )التخصص  :الفرض الثالث ونصه

وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار)ت(  التقدير األكاديمى(. -ممارسة الرياضة  –الدراسى 

 لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.

 علمى(-وفقاً للتخصص الدراسى)أدبى أوالً:

 (371)ن=( قيم ت لداللة الفروق فى الضجر األكاديمى وفقاً للتخصص الدراسى8جدول) 

 التخصص العوامل
المتوسط  العدد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

ت  مستوى  

 الداللة

 حجم التأثير

الضجر 

 األكاديمى

*0.000 4.611 9.76794 70.5749 252 أدبى    

 دالة

متوسط0.05  

علمى    119 75.6356 9.95946 

فقدان 

 االستثارة

 

*0.000 4.102 3.56429 21.2460 252 أدبى    

 دالة

صغير 0.04  

علمى    119 
22.8898 

3.65332 

عدم 

 الرضا

*0.001 3.338 2.84858 14.4048 252 أدبى    

 دالة

صغير 0.03  

علمى    119 15.4756 2.78164 

العالقة 

 بالزمالء

 0.762 0.303 2.09184 7.3373 252 أدبى  

 غير دالة

- 

علمى    119 7.4068 1.97089 

االنطباع 

عن قيمة 

 الدراسة

*0.000 3.640 1.81187 9.6667 252 أدبى    

 دالة

صغير 0.03  

علمى    119 
10.3814 

1.64301 

الدعم 

 والمشاركة

- 1.61204 6.1508 252 أدبى  

3.694 

0.000*  

 دالة

صغير 0.04  

علمى    119 6.8136 1.60101 

كفاءة 

البيئة 

 األكاديمية

*0.000 4.292 1.95172 11.7738 252 أدبى    

 دالة

0.05 

علمى   متوسط  119 
12.6864 

1.80550 

 

العملية  -يالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة ذوى التخصصات النظرية

في أبعاد الضجر األكاديمي والدرجة الكلية للمقياس لصالح أفراد العينة ذوى التخصصات العلمية، وعليه 

الطالبات ذوات التخصصات العلمية أكثر ضجراً على المستوى تثبت صحة الفرض. وهذا يعنى أن 

األكاديمى مقارنة بالطالبات ذوات التخصصات النظرية باستثناء البعد الرابع العالقة بالزمالء حيث لم تكن 

 هناك فروق دالة بين التخصصين األدبى والعلم

 ثانياً: وفقاً لممارسة الرياضة 

 (371)ن=الضجر األكاديمى وفقاً لممارسة الرياضة ( قيم ت لداللة الفروق فى9جدول)

 العوامل
ممارسة 

 الرياضة
 العدد

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
ت     

مستوى 

 الداللة

حجم 

 التأثير

يمارسن  الضجر األكاديمى

 الرياضة
103 

69.3786 
10.46855 

3.41 
0.001*  

 دالة

0.03 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 

73.3246 
9.76709 

 فقدان االستثارة

 

يمارسن 

 الرياضة
103 

20.8350 
3.80169 

3.127 
0.002*  

 دالة

0.03 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 

22.1530 
3.56992 

*0.002 3.056 2.92381 14.0194 103يمارسن  عدم الرضا  0.02 
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 العوامل
ممارسة 

 الرياضة
 العدد

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
ت     

مستوى 

 الداللة

حجم 

 التأثير

 صغير دالة الرياضة

اليمارسن 

 الرياضة
268 

15.0224 
2.79504 

يمارسن  العالقة بالزمالء

 الرياضة
103 

7.2621 
2.03865 

0.577 

0.565 

 غير دالة

 

- 

اليمارسن 

 الرياضة
268 

7.3993 
2.05567 

االنطباع الشخصى 

 عن قيمة الدراسة

يمارسن 

 الرياضة
103 

9.6019 
1.83826 

1.983 0.048*  

0.01 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 

10.0112 
1.75777 

والمشاركةالدعم  يمارسن  

 الرياضة
103 

5.9806 
1.73194 

2.844 
0.005*  

 دالة

0.02 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 

6.5149 
1.57573 

كفاءة البيئة 

 األكاديمية

يمارسن 

 الرياضة
103 

11.6796 
2.03505 

2.418 
0.006*  

 دالة

0.01 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 

12.90462 1.90426 

 

النتائج الموضحة بالجدول وجود فروق دالة إحصائياً فى الضجر األكاديمى لدى الطالبات وفقاً ويتضح من 

لمتغير ممارسة الرياضة لصالح الطالبات الالتى ال يمارسن الرياضة. وكذلك كانت النتائج على األبعاد 

ين من يمارسن الرياضة الفرعية باستثناء بعد العالقة بالزمالء لم يكن هناك فروق فى العالقة بالزمالء ب

 وبين من لم يمارسنها.

 للتقديراألكاديمى: وفقاً  ثالثاً:

باستخدام تحليل التباين األحادى لداللة الفروق فى الضجر األكاديمى وفقاً للتقدير األكاديمى  (10جدول)

one way anova =(371)ن 

 التقدير المتغير
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

القيمة 

 االحتمالية

الضجر 

األكاديمى 

 وفقاً 

للتقدير 

 الدراسى

 10.40988 75.0000 امتياز
بين 

 المجموعات

2104.907 
3 701.636 

7.212 

 

0.000* 

 دالة 

جيد 

 جدا
70.5497 9.91918 

داخل 

 المجموعات

35702.619 
368 97.282 

 9.76529 72.7235 جيد
 الكلى

37807.526 
371  

 10.12987 80.7143 مقبول

 

 

 

 شيفيه ( فحص داللة متوسط الفروق واتجاهاتها باستخدام اختبار11جدول)

 الداللة االحصائية القيمة االحتماليةالفروق فى  الضجر األكاديمى وفقاً 
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 المتوسطات للتقدير الدراسى 

 غير دالة 0.628 4.45029 امتياز* جيد جداً 

 غير دالة 0.929 2.27647 امتياز* جيد

 غير دالة 0.550 5.71429- امتياز* مقبول

 غير دالة 0.248 2.17382- جيد جداً*جيد

10.16458- جيد جداً* مقبول
*

 دالة *0.000 

7.99076- جيد*مقبول
*

 دالة *0.007 

دالة احصائياً فى الضجر األكاديمى تبعاً لمتغير التقدير ويتبين من النتائج الموضحة بالجدول وجود فروق 

 الدراسى لصالح الطالبات الحاصالت على تقدير مقبول.

: يختلف التعب العقلى باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية )التخصص الدراسى الفرض الرابع ونصه

 التقدير األكاديمى(. -ممارسة الرياضة –

علمى( -الدراسى )أدبىوفقاً التخصص  أوالً:  

 (371)ن=( قيم ت لداللة الفروق فى التعب العقلى باختالف التخصص الدراسى 12جدول)

 التخصص العوامل
المتوسط  العدد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري
ت    مستوى الداللة 

التعب 

 العقلى

 0.708 0.3735. 15.57 86.30 252 أدبى

دالةغير   14.32 86.94 119 علمى 

اإلجهاد 

 الجسدى

 0.548 0.602 5.00 20.44 252 أدبى

 4.03 20.76 119 علمى غير دالة

المحتوى 

 الدراسى

  0.788 0.269 4.94 13.88 252 أدبى

 2.62 13.96 119 علمى غير دالة

 الدافعية

 

  0.090 1.699 3.15 12.61 252 أدبى

 2.69 13.18 119 علمى غير دالة

اإلنشغال 

 بالمشكالت

  0.980 0.025 3.21 13.66 252 أدبى

 2.84 13.65 119 علمى غير دالة

القدرة 

على 

 التركيز

  0.643 0.464 2.20 8.96 252 أدبى

 119 علمى غير دالة
8.85 1.84 

  0.683 0.408 3.53 16.80 252 أدبى لوم الذات

 3.47 16.64 119 علمى غير دالة
 

المبينة بالجدول أعاله عدم وجود فروق دالة احصائياً بين التخصصات الدراسية ويتضح من النتائج 

 العلمية واألدبية على الدرجة الكلية لمقياس التعب العقلى وأبعاده الفرعية

 

 

 

 

 ثانياً: وفقاً لممارسة الرياضة
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 (371)ن=( قيم ت لداللة الفروق فى التعب العقلى وفقاً لممارسة الرياضة 13جدول)

 العوامل
ممارسة 

 الرياضة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ت    

مستوى 

 الداللة

حجم 

 التأثير

 التعب العقلى

يمارسن 

 الرياضة
103 83.126 17.078 

2.735 

دالة 

0.007*  

0.02 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة
268 87.919 14.177 

اإلجهاد 

 الجسدى

يمارسن 

 الرياضة

103 
19.51 5.17 

دالة  2.68

0.008*  

0.02 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة

268 
20.97 4.47 

المحتوى 

 الدراسى

يمارسن 

 الرياضة

103 
13.16 2،80 

دالة  3،205

0.001*  

0.03 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة

268 
14.21 2.81 

 الدافعية

 

يمارسن 

 الرياضة

103 
12.26 3.26 

دالة  2.158

0.032*  

0.01 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة

268 
13.01 2.90 

اإلنشغال 

 بالمشكالت

يمارسن 

 الرياضة

103 
13.29 3.36 

1،43 0.152 

 غير دالة

- 

اليمارسن 

 الرياضة

268 
13.80 2.97 

القدرة على 

 التركيز

 

يمارسن 

 الرياضة

103 
8.43 2.22 

2.86 0.004*  

 دالة

0.02 

 صغير

اليمارسن 

 الرياضة

268 
9.12 2.01 

الذاتلوم  يمارسن  

 الرياضة

103 
16.45 3.86 

1.04    0.299 

 غير دالة

- 

اليمارسن 

 الرياضة

268 
16.88 3.36 

 

ويتبين من النتائج المبينة بالجدول أعاله وجود فروق دالة إحصائياً فى التعب العقلى وأبعاده الفرعية وفقاً 

يمارسن الرياضة، باستثناء االنشغال بالمشكالت لمتغير ممارسة الرياضة ، لصالح الطالبات الالتى ال 

 ولوم الذات.

 

 

 

 

 

 ثالثاً: وفقاً للتقدير األكاديمى 
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 oneباستخدام تحليل التباين األحادى  لداللة الفروق فى التعب العقلى وفقاً للتقدير األكاديمى (14جدول)

way anova =(371)ن 

 التقدير المتغير
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 االحصائية

التعب 

 العقلى  

 14.6296 91.4444 امتياز
بين 

 المجموعات
3367.428 3 1122.476 

5.029 0.002*  
دالة 

 إحصائياً 

جيد 

 جدا

 

85.3795 15.36606 
داخل 

 المجموعات
80136.048 368 223.220 

 14.08609 86.0357 جيد
 371 83503.477 الكلى

 

 18.25110 98.5500 مقبول
 

وبذلك يتبين من النتائج أعاله ووجد فروق دالة فى التعب العقلى باختالف التقدير الدراسى وللتعرف على 

 .اتجاه االختالفات، تم تطبيق اختبار شيفيه

 شيفيه متوسط الفروق واتجاهاتها باستخدام اختبار( فحص داللة 15جدول)

 التعب العقلى وفقاً 

 للتقدير الدراسى 

الفروق فى 

 المتوسطات

 الداللة االحصائية القيمة االحتمالية

 غير دالة 0.704 6.06493 امتياز* جيد جداً 

 غير دالة 0.772 5.40873 امتياز* جيد

 غير دالة 0.705 7.10556 امتياز* مقبول

 غير دالة 0.984 0.65620 جيد جداً*جيد

*13.17048 جيد جداً* مقبول  0.003*  دالة 

 دالة *0.006 *12.51429 جيد*مقبول

ويتبين من النتائج الموضحة بالجدول وجود فروق دالة احصائياً فى التعب العقلى تبعاً لمتغير التقدير 

الدراسى لصالح الطالبات الحاصالت على تقدير مقبول، أى أن التعب العقلى يظهر بدرجة أكبر لدى 

كان الطالب أقل قدرة الطالبات اللواتى يحصلن على تقدير أكاديمى منخفض، وهى نتيجة منطقية ، فكلما 

 على اإلنجاز كلما عبر ذلك عن نشاط عقلى ومعرفى أقل وبالتالى مزيدا من التعب العقلى.  

 مناقشة الفرضين الثالث والرابع

توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة إحصائياً على كل من متغيرى الضجر األكاديمى 

( حيث كان الضجر 2018ع ما توصلت إليه دراسة بوخطة وجعفور)والتعب العقلى، وتتفق هذه النتيجة م

األكاديمى أعلى لدى طالب التخصصات العلمية، بينما تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة 

( التى أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 2019دراسة الحميدى واليوسف)

( التى أفادت وجود 2016عاده تبعاً للتخصص الدراسى، ودراسة الشافعى)للضجر األكاديمي وجميع أب

 فروق دالة احصائياً فى الضجر األكاديمى لصالح التخصصات النظرية.     

ويمكن تفسير هذه النتيجة من زاويتين، األولى: أنها قد ترجع إلى طبيعة الدراسة لدى أفرد العينة، 

نشاطات عملية متعددة ومكثفة وتمتد إلى عدد كبير من الساعات فالدراسة فى التخصصات العلمية تضم 

الدراسية اليومية، إضافة إلى المقررات النظرية التى تضم المناهج التربوية، ومن ثم يصبح لدى الطالبات 

الدارسات بالتخصصات العلمية مهام وتكليفات ومتابعة للمحاضرات النظرية والعملية بشكل أكبر مقارنة 
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النظرية، والثانية:  أن هذه النتيجة قد ترجع إلى شعور طالبات التخصصات العلمية بضغوط  بالتخصصات

دراسية يومية تمتد لساعات متأخرة بصورة تفوق طالب التخصصات النظرية حيث تكون محاضراتهم 

ومهامهم المختلفة بدرجة أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالتخصصات العلمية، عالوة على ماقد تشعر به 

لبات التخصصات العلمية من صعوبة فى المقررات  وانفصال بين ما يتلقينه من تعليم على كثافته طا

وتعدد مهامه وبين احتياجات الواقع ومتطلباته؛ مما ينمى لديهن نظرة سلبية لطبيعة الدراسة وعدم جدواها 

الطالبات فى  فى كثير من األحيان؛ مما يؤدى إلى كره الدراسة و التخصص،  ومن هنا نجد شعور

 .التخصصات العلمية بالضجر األكاديمي يكون بصورة أكبر مقارنة بالطالبات فى التخصصات النظرية

ويمكن عزو عدم وجود فروق فى الضجر على بعد العالقة بالزمالء إلى أن العالقة بالزمالء كمكون 

انى يشترك فيه الجميع ، وجدانى من مكونات الضجر األكاديمى ال يرتبط بتخصص دون آخر فهو بعد انس

ومن جانب اخر ال يجب أن نغفل معاناة الكثير من الجامعات من زيادة األعداد مما أدى إلى عدم التنويع 

فى اساليب التدريس، واستخدام الطرق الحديثة والتركيز على عوامل المحاضرة والتلقين وضعف 

المواد والكم الهائل من المعلومات مما المساهمة فى الفهم واالستيعاب، إضافة إلى طبيعة التخصص و

 يؤدى إلى اإلصابة

بالضجر، فضالً عن تزايد الضغوط الوالدية المرتبطة بالدراسة والتقدم المطلوب. فى حين لم تكن هناك  

اية فروق دالة فى التعب العقلى وفقاً للتخصص الدراسى، ويمكن تفسير ذلك من وجهة النظر التى تفيد أن 

وجدانية واالنفعالية المرتبطة التعب العقلى هو حالة نفسية فسيولوجية ، والضغوط والمهام المعرفية وال

بالتعب العقلى هى ضغوط نفسية لها تأثيرها على األشخاص أياً كانت نوعية المهام التى يقومون بها، 

وماينتج عن ذلك من  اضطرابات النوم، والسأم، والعزلة، والتشاؤم، والملل، واالكتئاب، واضطرابات في 

ت باإلضافة إلى أعراض سلوكية مثل: سرعة الغضب، التركيز، وعدم التسامح، وانعدام تقدير الذا

وإحباط، واندفاعية وانخفاض األداء الوظيفي أو الكفاءة في التعامل مع المهام اليومية، وصعوبة في 

(. كما أن معدل التعب متغير بين األفراد، 254، 2005؛ عكاشة،355، 2012التركيز )بن يعقوب،

محددة أو تخصص محدد، ولكنها يمكن أن تتوفر فى أى مهمة تتطلب واألثار المرتبطة به ال ترتبط بمهمة 

نفس الوظائف المعرفية. يضاف إلى ذلك طبيعة المقررات الدراسية ألفراد العينة موضوع الدراسة حيث 

أنه هناك عدد من المقررات المشتركة بين التخصصين األدبى والعلمى، والتى تعطى إدراكات مشتركة 

 اء النفسية والعقلية المرتبطة بدراسة تلك المقررات.   بدرجة ما حول األعب

أما فيما يتصل بوجود فروق دالة إحصائياً فى الضجر األكاديمى والتعب العقلى باختالف ممارسة 

الرياضة لصالح الطالبات الالتى ال يمارسن الرياضة ، وهى نتيجة تراها الباحثة منطقية ومتسقة مع ما 

ى، حيث توجد فروق دالة احصائياً على كل من متغيرى الضجر األكاديمى أشار إليه التراث النظر

والتعب العقلى بين من يمارسن الرياضة ومن ال يمارسنها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

( التى أوضحت أن التعب العقلى اليؤثر فى االستجابة النفسية 382: 2018()فى:الربيع، 2016كونون)

 ية. لممارسى التمارين الرياض

وذلك انطالقاً من التأثير اإليجابى الواضح لممارسة الرياضة على الناحية النفسية والعقلية والوصول إلى 

الحالة النفسية السليمة التى تشكل التنشيط الذهنى واإلنتاج الفكرى لإلنسان، كما ترتقى بالحالة الصحية 

-تعمل على تنشيط إفراز مادة كيميائية)بيتاالعامة للفرد وطرد اإلحساس بالضجر وزيادة اإلنتباه ، حيث 

دقيقة وكلما زاد  20أندروفين( فى المخ والتى ترفع الروح المعنوية بعد ممارسة التمرينات الرياضية لمدة 
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وقت الرياضة زاد تأثير هذه المادة فى رفع الروح المعنوية، وبالتالى خفض التوتر والقلق، الذى يحدث 

أحداث االستجابة المناسبة للمواقف وما يصاحبه ذلك من اضطرابات انفعالية نوعاً من ضعف القدرة على 

فسيولوجية تؤثر سلبًا على جوانب الحياة المختلفة، ولوحظ أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد على 

اإلقالل من الضغوط النفسية وخفض التوتر و تنظيم عمليات المخ وسائر أعضاء الجسم وبالتالي زيادة 

كما أنها تجلب اإلحساس بالسعادة والرضا والسرور  (.350، 2011ركيز والتروى) الربيعان و احمد،الت

إلى النفس وتساعد على التخلص من التوتر أو اإلرهاق العصبي وذلك بتفريغ االنفعاالت المكبوتة واستنفاذ 

تخفيف الشعور بالضجر الطاقة الزائدة كما تساعد على ترقية االنفعاالت وضبط النفس؛ مما يعمل على 

األكاديمى وبذلك تكون النتيجة منطقية حيث يرتفع الضجر األكاديمى لدى الطالبات الالتى ال يمارسن 

مستمرة بين الرياضة مقارنة بالالتى يمارسنها، فضالً عن كون الدراسة األكاديمية بالجامعة عملية دينامية 

خالل تكوين جماعة من األصدقاء وفهم المواد الدراسية الطالب وبيئته التعليمية والتي يتفاعل معها من 

المختلفة من أجل الوصول إلى حالة من الرضا لذاته واإلرضاء لمن حوله من األسرة والمجتمع محققا 

جة مع تغير، و تتفق هذه النتيي متميز ومرونة تتوافق مع أي وبناءة وتحصيل دراس عالقات سوية وجيدة

ـاضة ) الريـى لدى المجموعة التى تمارس بينت ارتفاع التوافـق الدراسالتى  (2011دراسة دسوقي )

 (. 188، 2016حسانين،

وفيما يرتبط بوجود فروق فى الضجر األكاديمى والتعب العقلى وفقاً للتقدير األكاديمى، فهى نتيجة تتسق 

راسة، فكلما كان الطالب مع ما ورد فى األطر النظرية ، عن ارتباط األداء األكاديمى الجيد بالرضا عن الد

أكثر ضجراً كلما كان أقل قدرة على اإلنجاز، وذلك كما يعبر عنه بالتقدير األكاديمى المنخفض ، ويتفــــق 

 هذا مــع دراســــة

( التى توصلت لوجود فروق فى الضجر األكاديمى باختالف المعدل التراكمى لصالح 2016) حيص،

التى بينت وجودعالقة سالبة بين الضجر األكاديمى  Daschmann (2011) المعدالت المتدنية، ودراسة 

التى أفادت وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين ( 2018محمود و محمد) ودراسةوالتحصيل األكاديمى، 

التى أفادت ( Tanaka and Watanapy,2013الضجر الدراسى والعبء المعرفى. كما تتفق مع دراسة 

( إلى أن التعب العقلى يعكس 2005عكاشة) وقد أشارأن التعب العقلى يرتبط بانخفاض األداء المعرفى. 

حالة من االبتعاد والتجنب عن بذل مزيد من الجهد مع انخفاض فى مستوى الدافعية والقدرة على معالجة 

اً معرفياً وسلوكيا و أكاديمياً المعلومات وكراهية مواصلة النشاط المعرفى المطلوب مما يعكس ضعف

وانخفاض فى الكفاءة المعرفية. ويظهر ذلك بدرجة أكبر لدى الطالبات ذوات التقدير األكاديمى المنخفض، 

فكلما كان الطالب أكثر ضجراً كلما عكس ذلك نشاط عقلى أقل على المهام األكاديمية المختلفة، حيث 

ال فى ظل الكم الهائل من المعلومات فضالً عن تأثير العوامل التعب العقلى الناتج عن سرعة إنجاز األعم

الفيزيقية المحيطة بالبيئة األكاديمية كالزحام والضوضاء وضعف التجهيزات مما يؤدى إلى استنفاذ الجهد 

( إلى 2015وظهور حالة التعب العقلى التى تؤثر على الوظائف النفسية البسيطة. وقد أشارت محمد)

يعمل اإلجهاد الذهني على إفراز مادة ة بين اإلجهاد الذهنى وضعف التذكر، حيث وجود عالقة طردي

الضارة، وتسبب هذه المادة سلسلة من التفاعالت في الجسم ومن ضمنها ضعف   Cortisolالكورتيزول

نظام المناعة، وتوتر في العضالت الكبيرة، وارتفاع في ضغط الدم، وتكرار ارتفاع نسبة الكورتيزول 

وهي منطقة ضرورية   Hippocampusيؤدي إلى موت خاليا دماغية السيما في منطفة قرن آمونالذي 

عوامل التعب واإلجهاد تغير من شكل . كما تتفق هذه النتيجة مع ماورد عن أن للذاكرة وعملية التذكر

مما يؤدي كما تنشط مسار الدوائر العصبية المختلفة في المخ،   Neurons وحجم وعدد االخاليا العصبية
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معالجة المعلومات بصورة غير مناسبة)بن يعقوب،  مما يعمل على إلى تشوهات في البنى الخلوية،

 Tanaka and(، كما تتفق هذه النتيجة مع النموذج المفاهيمى الذى طرحه كل من )367، 2013

Watanapy,2013 األداء وطلب ( أن األعمال التى تشكل عبئاً على الفرد تعمل على تنشيط حالة تعطيل

الراحة وتعمل األنشطة المتكررة إلى حدوث خلل وظيفى فى النظام الميسر لحالة النشاط فى األداء 

واستمراره، مما يعمل على إحداث التعب وانخفاض األداء المعرفى. وربما يفسر ذلك ظهور التعب العقلى 

 .لصالح الطالبات ذوات التقدير األكاديمى المنخفض

: توجد فروق دالة إحصائياً فى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين المرتفعات صهالفرض الخامس ون

 والمخفضات فى الضجر األكاديمى.

( يوضح قيم ت للفروق فى الدرجات بين الطالبات المرتفعات والمنخفضات فى الضجر 16جدول )

 (    371)ن=األكاديمى على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 المجموعة العوامل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 د.ح
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 حجم التأثير

االنفتاح على 

 الخبرة

* 0.026 2.24 354 2.65 12.55 منخفضات

 دالة

صغير0.01  

 2.72 11.91 مرتفعات

*  0.00 3.72  2،26 14.29 منخفضات صحوة الضمير

 دالة  

صغير 0،04  

 2.60 13.33 مرتفعات

 االنبساطية 

 

* 0.000 4.47 2.63 10.50 منخفضات

 دالة 

متوسط0.05  

 2.95  9.17 مرتفعات

* 0.000 5.49 1.97 11.59 منخفضات القبول

دالة      

0.07 

  2.35 11.44 مرتفعات متوسط

 العصابية

  

*  0.00 5.36 2.69 9.11 منخفضات

 دالة

متوسط0.07  

 2.57 7.61 مرتفعات
 

( وجود فروق دالة احصائياً بين المرتفعات والمنخفضات فى الضجر 16وبذلك يتضح من الجدول)

األكاديمى على مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية لصالح منخفضات الضجر األكاديمى، وتراوح 

ديمى حجم التأثير لتلك الفروق مابين الصغير والمتوسط. أى أن المستويات المنخفضة من الضجر األكا

 ترتبط بتوفر عوامل االنفتاح على الخبرة وصحوة الضمير االنبساطية والقبول والعصابية. 

 الخامس مناقشة الفرض

( وجود فروق ذات داللة احصائية بين المرتفعات والمنخفضات فى 16يتضح من الجدول)

األكاديمى، أى  الضجر األكاديمى على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لصالح المنخفضات فى الضجر

وبالتركيز على هذه العوامل  أن العالقة عكسية، وتراوح حجم التأثير لتلك الفروق بين الصغير والمتوسط،

نجد أن عنصر األفعال كمكونات لتلك العوامل تمثل باعثاً على وجود فروق فى اإلحساس بالضجر 

المنخفضات فى الضجر األكاديمى األكاديمى؛ مما يفسر وجود فروق فى تلك العوامل بين المرتفعات و

أن طالب الجامعة الذين يعانون من إلى    Ashkin (2010)وتشير دراسة أشكن  لدى طالبات الجامعة.

الضجر كانوا أكثر شعوراً باليأس والوحدة االجتماعية وفقر النشاط العقلي، وضعف الدافعية، والتى 

عدم الرضا، أو ( أن 450، 2012أشارت عبدالعال)تعكسها داللة الفروق على العوامل السابق ذكرها. و

الرغبة في القيام بالسلوك، وعدم القدرة على تقييم ما يأمل الشخص في تحقيقه، واإلحساس بالخواء، 
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واالتجاه السلبي، واإلحساس المشوه بالوقت بصورة تجعل الوقت متوقفاً ال يمر، ترتبط سلباً بالجوانب 

 ية ارتفاع الشعور بالضجر.  الوجدانية اإليجابية، وبالتبع

توجد فروق دالة إحصائياً فى العوامل الخمس الكبرى للشخصية بين المرتفعات  ونصه:الفرض السادس 

 والمنخفضات فى التعب العقلى.

( قيم ت للفروق فى الدرجات بين الطالبات المرتفعات والمنخفضات فى التعب العقلى على 17جدول )

 (    371)ن=الكبرى للشخصيةمقياس العوامل الخمس 

 المجموعة العوامل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 د.ح
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 حجم التأثير

االنفتاح على 

 الخبرة

* 0.04 1.99 347 2.58 12.53 منخفضات

 دالة 

صغير0.01  

 2.78 11.96 مرتفعات

 0.28 1.07  2،36 13.97 منخفضات صحوة الضمير

 غير دالة  

- 

 2.62 13.68 مرتفعات

 االنبساطية 

 

* 0.003 2.96 2.67 10.25 منخفضات

 دالة 

صغير0.03  

 3.02  9.34 مرتفعات

 - 0.39 0.854 2.05 11.39 منخفضات القبول

  2.26 11.59 مرتفعات

 ال

 عصابية

*  0.00 4.257 2.80 9.01 منخفضات

 دالة

0.05 

 2.59 7.78 مرتفعات متوسط

( وجود فروق دالة احصائياً بين المرتفعات والمنخفضات فى التعب العقلى على 17يتضح من الجدول)

مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية لصالح المنخفضات فى التعب العقلى، على عوامل: االنفتاح 

 على الخبرة واالنبساطية والعصابية، حيث جاءت العالقة عكسية.  

  السادس مناقشة الفرض

( وجود فروق ذات داللة احصائية بين المرتفعات والمنخفضات فى التعب 17يتضح من الجدول)

العقلى على عوامل االنفتاح على الخبرة و االنبساطية و العصابية،  والنتائج المستخلصة في مجملها تشير 

لمنبئات الجوهرية إلى ارتباط عامل الُعصابية بانخفاض التعب العقلى، لتبرز كون عامل الُعصابية من ا

ألبعاد التعب العقلى، وتدعم هذه النتائج صحة الفروض التى قامت عليها الدراسة، وتتفق هذه النتائج مع ما 

بضعف كفاءة األداء واضطرابات النوم،  (  عن ارتباط عامل الُعصابية93،  2012أشارت إليه  شويخ)

فالفروق فى  .ية كالتدخين وتناول المواد النفسيةأن عامل الُعصابية ُمحفز لممارسة السلوكيات غير الصحو

عامل العصابية بين المرتفعات والمنخفضات فى التعب العقلى تعكس الفروق فى الهدوء والقدرة على 

التحكم في االنفعاالت وتنظيمها، والشعور بالرضا، والقدرة على مواجهة اإلحباطات بما يكفل التمتع 

زان اإلنفعالى. وعلى ضوء هذه الخصائص فمن المرجح أال يكون هناك بالصحة النفسية مقابل عدم االت

ممارسة للسلوكيات المعبرة عن التعب العقلى. وبنظرة أدق لخصائص عامل االنفتاح على الخبرة و 

ترى الباحثة أن هذه الخصائص النوعية بما تضمه من خروج وعالقات اجتماعية وانفعاالت  االنبساطية،

بكل من السلوكيات المعبرة عن التعب العقلى. ومن ثم انعكاس لتلك الفروق الموجودة  سارة، ترتبط سلباً 

 بين المرتفعات والمنخفضات فى التعب العقلى.
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 توصيات:

  إعداد برامج إرشادية لدعم عوامل الشخصية األكثر تنبؤاً بحالتى الضجر األكاديمى والتعب العقلى

 لدى طالبات الجامعة.

 ر الخاصة بجودة عملية التعليم والتعلم بما يعمل على دعم الرضا عن الدراسة لدى رفع كفاءة المعايي

 طالب الجامعة.

  إعداد برامج تدريبية للطالب لكيفية مواجهة ضغوط الحياة األكاديمية التى قد تعيق التكيف مع النفس

 ومع المجتمع مما له تأثير خارجي وداخلي على الحياه اليومية.

  لممارسة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل واسع داخل الجامعات المختلفة.توفير الدعم 

 مقترحات بحثية:

 .الضجر األكاديمى وعالقته بالعبء المعرفى واإلحتراق النفسى لدى طالب الجامعة 

 .التعب العقلى فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب الجامعة 

 خصية كعوامل منبئة بالتأخر الدراسى لدى طالب الجامعة.العوامل الخمسة الكبرى للش 

  العوامل الخمسة الكبرى الكبرى للشخصية وعالقتها بالصمود األكاديمى واإلندماج الدراسى لدى

 طالب الجامعة.

 .تأثير ممارسة الرياضة على خفض الضجر األكاديمى لدى طالب الجامعة 

 Limitationsالمحددات

بعض نقاط من الممكن أن تؤخذ على البحث، األولى: أن المقاييس المستخدمة ترى الباحثة أن هناك 

بالدراسة مقاييس تعتمد على التقرير الذاتى وبالتالى فهى ال تخلو من التحيز بدرجة ما. والثانية: أن النتائج 

على  التى تم التوصل إليها فى البحث الراهن هى نتائج تقتصر على عينة الدراسة وال يمكن تعميمها

 عينات أخرى.

 باللغة العربية المراجع

 عالم (: أعراض التعب العصبي،3(. التعب العصبي مرض العصر)2012بن يعقوب، نعيمة) -
-349، 37ع ،13س ،البشرية الموارد وتنمية العلمية لالستشارات العربية المؤسسة التربية.

369  . 

التفسير الفيزيوبيوكيميائي للتعب (: 4رض العصر)(. التعب العصبى م2013بن يعقوب، نعيمة ) -

 ،14س ،البشرية الموارد وتنمية العلمية لالستشارات العربية المؤسسة التربية: عالم. ىالعصب

 .383-365، 42ع
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Abstract  

 Study aims at exploring the possibility of predicting Academic Boredom and 

Mental Fatigue in Female University Students through the big five factors of 

personality, exploring differences in academic boredom and mental fatigue due 

to some demographic variables (Specialization - Sports Practicing - Academic 

Average). Study was based on the descriptive comparative approach. Sample 

consisted of (371) female university students, Fourth Grade, basic education 

(science - Arabic - English - social studies) from Womens' College -Ain Shams 

University, with mean age (21.98), and standard deviation (±0.09). Study Tools: 

Academic Boredom and Mental Fatigue Scales (by Researcher), big five factors 

of personality (Costa and McCrea (1992), translated by habib, 2008). Study 

results: it is possible to predicte Academic Boredom and Mental Fatigue 

through the big five factors of personality among study sample.There were 

statistical significant differences in Academic Boredom in favor of Scintific 

Specilization; there were no statistical significant differences in Mental Fatigue 

due to Specialization, and there were statistical significant differences in 

Academic Boredom and Mental Fatigue due to sport practicing and Academic 

Average Scores in favor of students who do not practice sports and those with 

low Academic Average.  

 

Key Words: The big five factors of personality- Academic Boredom- Mental 

Fatigue- Female University Students. 

 


