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المجلد 22

أثر التفاعل بين الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي على طرق المواجهة
األكاديمية والملل األكاديمي لدى طالب كلية التربية
د / .إبراهيم السيد إسماعيل*
المستخلص :
استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن تأثير مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم
االنفعالي والتفاعل بينهما على طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي ،والكشف عن دور الفعالية
الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي وطرق المواجهة األكاديمية فى التنبؤ بالملل األكاديمي ،وذلك
على عينة قوامها ( )333طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنصورة ،طبق عليهم مقياس
الفعالية الذاتية للذاكرة ،ومقياس صعوبات التنظيم االنفعالي ،ومقياس الملل األكاديمي ،باإلضافة إلى
مقياس طرق المواجهة األكاديمية ،وباستخدام اختبار "ت" ،وتحليل التباين ثنائي االتجاه ،وتحليل
االنحدار المتعدد ،توصلت الدراسة إلى:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاات درجطات الاطفى فطى ططرق المواجهطة األكاديميطة
والملل األكاديمي ترجع إلى التخصص الدراسي.
 -2وجود مستوى مرتفع من الشعور بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية.
 -3وجططود تططأثير داص إحصططائيًا لمسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة ومسططتوى صططعوبات التنظططيم االنفعططالي فططى
بعططط طططرق المواجهططة األكاديميططة وفططى جميططع مجططاالت الملططل األكططاديمي ،فططى حططين ال يوجططد تططأثير داص
إحصائيًا للتفاعل بينهما فى طرق المواجهة األكاديمية وفى مجاالت الملل األكاديمي.
 -4امكانيططة التنبططؤ بالملططل األكططاديمي مططن خططفص طططرق المواجهططة األكاديميططة ايططر التكيفيططة والفعاليططة الذاتيططة
للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي.
الكلمات المفتاحية :الفعالية الذاتية للذاكرة ،صعوبات التنظيم االنفعالي ،ططرق المواجهطة األكاديميطة ،الملطل
األكاديمي ،طفى كلية التربية.
مقدمة الدراسة :
تستهدف المؤسسات التربوية التأثير فى الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للمتعلمين ،بما يساعد
على اكسابهم األنماط السلوكية االيجابية ،وبلورة أفكارهم ومعتقداتهم ،والمساهمة فى خدمة المجتمع
وتاويره ،ولكن توجد مجموعة من العوامل التى قد تعوق المؤسسة التربوية عن تحقيق أهدافها ،ومن
أهمها العوامل التى يترتب عليها احساس المتعلمين بالنفور من الدراسة والشعور بالملل فى العملية
التعليمية.
* أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي -كلية التربية  -جامعة المنصورة
البريد االلكتروني ibrahim7900@yahoo.com :
تاريخ إستالم البحث 0209 / 6 / 91 :

تاريخ قبول البحث 0209 / 7/ 3 :
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ويرتبط مدى نجاح الافى فى الدراسة بالملل والمتعة فى عملية التعلم ،بحيث يتفاعل الافى مع عدة
عوامل متداخلة ومتكاملة تحدد مدى هذا الشعور ،حيث يؤثر كل من المحيط االجتماعي العام ومحيط
المؤسسة التربوية والممارسات التربوية داخل المؤسسة ،إلى جانب طبيعة شخصية الاالب وقدراته على
مدى الشعور بالمتعة أو الملل فى الدراسة (بوخاة وجعفور ،2113 ،ص.)715 .
ضا له ،ويمر التعلم الفعاص عبر حماية المتعلمين من التعرض للملل،
سا للتعلم أو نقي ً
عدوا شر ً
ويعد الملل ً
ويتمثل الملل فى فقدان االثارة واالستمتاع والرضا والحماس واالهتمام (السورطي ،2113 ،ص.)75 .
ويصف عبد العاص ( ،2112ص )441 .الملل بأنه حالة أو خبرة يترتب عليها احساس عميق باليأس
والتعاسة تعيشها الذات ،إلحساسها الرهيب بالفراغ وانعدام الهدف لديها ،بما يؤدى إلى سرقة الحياة لدى
الذات وأجمل ما فيها ،مما يجعله أصل كل الشرور ولحظة تفتقد إلى كل المعاني ،وهنا يشعر الشخص
بالبرود النفسي والفمباالة وعدم االحساس بالسعادة وعدم االستثارة.
وأشار الشافعي ( ،2112ص )413 .إلى أن الاالب الذى يشعر بالضجر (الملل) األكاديمي الذى يظهر
فى فقدان اإلثارة واالستمتاع والحماسة واالهتمام بالتعلم ،ويهيمن عليه الشعور بالرتابة والتشاؤم والخموص
ً
مهمف
والرابة ،وذلك قد يؤثر فى طريقة تفكير الاالب ونمط سلوكه ومشاعره بصورة سلبية ،مما يجعله
لدراسته واير منتظم بها ،ويفقد الدافعية إلكماص المهام الدراسية المالوبة منه أو يقوم بتأجيل البدء بها أو
االنتهاء منها ،حيث يهرى من أداء تلك المهام اير السارة ،كما قد يدفعه ذلك إلى عدم القدرة على
سا عميقًا بالخوف من المستقبل
التخايط لمستقبله أو التغلب على مشكفته ،وبالتالي ينشأ لديه احسا ً
المهني ،كما ينتابه الشك فيما يمكن أن يكون عليه المستقبل.
لذا يعد الشعور بالملل األكاديمي مشكلة حقيقية تواجه الكثير من الافى ،وتمتد آثارها ليس على الاالب
فقط بل إلى األسرة والمجتمع كله (عبد اللايف ،2121 ،ص ،)473 .فقد تهاجم تلك المشكلة نفسية الفرد
وتفكيره ،وتفقده القدرة على تحقيق الذات واالبداع وتشعره باالضاراى والعجز ،فيفتقد الرابة فى التعلم
ويحاوص الهروى من المواقف التعليمية المختلفة (الشافعي ،2112 ،ص. )323 .
و قد تناولت العديد من الدراسات اآلثار المترتبة على الملل ،وأظهرت نتائجها وجود عفقة موجبة دالة بين
الملل وكل من  :االندفاع أو التهور ،واألنانية ،والشعور بالذنب ،واالدمان ،والعنف ،واالنحراف
السلوكي ،والقلق ،واالكتئاى ،واليأس ،والوحدة ،والمماطلة أو التسويف ،وانخفاض األداء األكاديمي،
والتسرى من التعليم (فى  :السورطي ،2113 ،ص ،)75 .كما أن التعرض للملل يصاحبه العديد من
السلوكيات المنحرفة والمشكفت النفسية واالجتماعية الخايرة  ،منها  :االفتقار للتواصل مع البيئة
والتكيف من المصادر المتاحة والقصور فى األداء ،ومعايشة الحاالت الوجدانية السلبية كاالكتئاى
والشعور بالوحدة النفسية واليأس وعدم الرضا عن الحياة ،ومشكفت العدائية والعنف والفشل الدراسي
(مظلوم ،2114 ،ص ،)224 .ويترتب على الشعور بالملل األكاديمي العديد من األمور التى تؤثر سلبًا
على العمل ية التعليمية مثل انخفاض الروح المعنوية لدى الافى ،وعدم التكيف داخل البيئة الدراسية،
ورفط االندماج األكاديمي ،مما يؤدى إلى انخفاض المستوى التحصيلي أو االنحراف السلوكي (عيسى،
 ،2113ص.)21 .
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وقد كشفت نتائج عدة دراسات عن وجود عفقة سالبة دالة بين الملل األكاديمي والتحصيل الدراسي
(  Mann & Robinson, 2009؛  Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 2010؛
 Daschmann, Goetz & Stupnisky, 2011؛ عبد العاص  2112 ،؛ Schukajlow, 2015
؛ Lam, Chen, Zhang & Liang, 2015؛ بحيص 2112 ،؛  Brdovcak, 2017؛ محمود
ومحمد 2113 ،؛ عقيل والضبع ،)2121 ،كما توصلت دراسة الشافعي ( )2112إلى وجود عفقة
موجبة دالة بين الضجر (الملل) الدراسي وكل من االرجاء األكاديمي وقلق المستقبل المهني ،وتوصلت
دراسة الخولى ( )2113إلى أن الملل األكاديمي له تأثير موجب مباشر على اإلرجاء األكاديمي وذلك
لدى مرتفعات ومنخفضات القدرة على التحصيل الدراسي.
وأوضح الشافعي ( ،2112ص )322 .أن الملل األكاديمي يعد من أهم المشكفت االنفعالية التى تتمثل فى
الحالة النفسية السلبية التى تثير التعب واالنهاك لدى األفراد ،كما أوضح مظلوم ( ،2114ص )227 .أن
الملل األكاديمي يعيق أداء الفرد األكاديمي ومهارات التفكير العليا لديه ،ويسبب ضعف االهتمام بالنشاط
وصعوبة التركيز فيه والرابة فى االنصراف عنه.
ويتوقف الشعور بالملل األكاديمي على نوعية الضغوط األكاديمية التى يتعرض لها الاالب ،حيث تعد
الضغوط األكاديمية من أبرز الضغوط التى يتعرض لها الافى ،وتتنوع مصادرها ،وتختلف من حيث
تأثيرها ،وتعد االمتحانات ونتائجها وتوقعات اآلباء والمعلمين والزمفء من مصادر تلك الضغوط ،وتتولد
الحاجة إلى مواجهة الافى لتلك الضغوط من أجل إعادة التوازن وتحقيق التوافق (حسن ،2115 ،ص.
 ،)127ومن المشكفت الدراسية التى تسهم فى تعرض الافى للضغوط األكاديمية :كثرة الواجبات
الدراسية ،وصعوبة المناهج الدراسية ،واياى التفاعل بين المعلم والاالب ،وعدم كفاية الوقت ،وكثرة
المتالبات الدراسية ،والرهبة من االمتحانات وصعوبتها ،والخوف من الفشل ،وقلة مصادر الدعم
(.)Bataineh, 2013, P. 82
وتمثل تلك الضغوط األكاديمية حالة من التوتر تنشأ نتيجة لألعباء والمهام المرتباة بالدراسة ،والتي
تتجاوز امكانات الاالب وقدرته على التكيف ،وتلك الحالة تؤدى إلى خلل فى الوظائف النفسية
والفسيولوجية للاالب (شلبي والقصبي ،2115 ،ص ،)12 .كما أنه إذا لم يستاع الاالب التغلب عليها أو
مواجهتها أو التكيف معها قد ينشأ عنها الكثير من االضارابات النفسية (إسماعيل ،2113 ،ص.)21 .
ويستخدم الافى طرق متنوعة فى مواجهة المشكفت والصعوبات األكاديمية ،فالبعط يلجأ إلى االقدام
على مواجهتها من خفص اتخاذ خاوات ايجابية للتغلب عليها أو تقليل آثارها ،بينما يلجأ البعط اآلخر من
الافى إلى تجنب مواجهة هذه المشكفت ،مما يؤدى إلى تفاقم آثارها السلبية على التوافق النفسي
واالنجاز األكاديمي.
ويذكر المران وبوناماكي ( )Alumran & Punamaki, 2008, P. 105أن طبيعة الموقف وخصائص
شخصية الفرد يحددان طريقته فى المواجهة ،فيميل الفرد إلى استخدام استراتيجيات المواجهة الفعالة فى
التعامل مع المشكفت عندما يقيم المشكلة على أنه يمكنه السيارة عليها ،بينما يستخدم الفرد استراتيجيات
المواجهة المعتمدة على العاطفة عندما يقيم الموقف أو المشكلة على أنه ال يمكنه السيارة عليها .
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وبسبب اآلثار السلبية لشعور الافى بالملل األكاديمي والارق اير التكيفية فى مواجهة المشكفت
والصعوبات األكاديمية على إنجازهم الدراسي ،وتوافقهم النفسي واالجتماعي يسعى الباحث الحالي
للكشف عن بعط العوامل ال خاصة بالاالب ويمكنها أن تؤثر فى ذلك ،والتي منها الفعالية الذاتية للذاكرة
وصعوبات التنظيم االنفعالي.
وقد أظهرت األدبيات أن المعتقدات حوص قدرات الفرد تؤثر على أداء الفرد الفحق في المهام التي تناوي
على تلك القدرات ،ومنها معتقدات الفعالية الذاتية للذاكرة التى تعدص نشاط الدماغ أثناء تشفير المعلومات
( ،)Kalpouzos & Eriksson, 2013ويذكر هريدي ( ،2113ص )35 .أن الفعالية الذاتية للذاكرة
المرتفعة تجعل الفرد لديه ثقة فى قدرته على النجاح فى انجاز ما يُالب منه ،بينما تعمل الفعالية الذاتية
للذاكرة المنخفضة على خفط قدر ة الفرد أو تحد من رابته فى بذص مزيد من الجهد ،وتقلل من قدرته
على األداء الفعلي فى المهمة فى المستقبل ،ويذكر بيودوين وديسريتشارد ( & Beaudoin
 )Desrichard, 2017, P. 24أن االنخفاض فى الفعالية الذاتية للذاكرة يترتب عليه بذص جهد أقل،
ومثابرة أقل في مواجهة الصعوبة ،وأهداف أداء أقل ،واستخدام أقل لفستراتيجيات المثلى ،وزيادة القلق
أثناء مهام الذاكرة ،وقد توصلت عدة دراسات إلى أن الفعالية الذاتية للذاكرة تؤثر بصورة ايجابية على
أداء الذاكرة واستخدام استراتيجيات الذاكرة ( McDougall, 2004 ; Robin, Bagwell & King,
; 2006 ; Valentijn, Hill, Van Hooren, Bosma, Van Boxtel, Jolles & Ponds, 2006
;McDougall, Vaughan, Acee, & Becker, 2007; Beaudoin & Desrichard, 2011
.)Beaudoin & Desrichard, 2017
دورا ً
فعاال فى تفسير عدم قدرة البعط على أداء
ويشير باندورا إلى أن الجانب االنفعالي للشخصية له ً
بعط المهام أو االخفاق فيها وفقًا لمدى سيارة الفرد على انفعاالته (فى  :محمد ،2113 ،ص،)312 .
وتتفاوت قدرة األفراد على التعامل مع األزمات والمواقف الضاااة التى يتعرضون لها على مدار
الحياة ،فنجد مجموعة من األفراد يتمكنون من التعامل مع مشكفت الحياة بفاعلية دون أن تؤثر على
صحتهم النفسية ،بينما آخرون يقعون صرعى لهذا العبء مع تراكم التبعات السلبية لتلك الضغوط والتي
قد تظهر فى صورة تأثيرات سلبية على الناحيتين البدنية والنفسية لديهم ،وتلك التأثيرات السلبية على
الحالة النفسية والعقلية للفرد تؤثر على حياته مسببة ً
خلف فى النواحي االجتماعية أو التعليمية أو الوظيفية
أو كل ما سبق فى الكثير من األحيان (عيسى وعبد المجيد ،2121 ،ص ،)52 .ويتعرض الاالب فى
بيئته األكاديمية للعديد من المثيرات ،واستجابته لها بشكل اير مناسب قد يعوق أداءه لألنشاة األكاديمية،
فاستخدام الاا لب الستراتيجيات اير تكيفية فى تنظيم االنفعاالت المرتباة بالضغوط الدراسية قد يزيد من
فرص تعرضه لفحتراق األكاديمي ( ،)Seibert, Bauer, May & Fincham, 2017, P. 4كما
يؤدى عدم قدرة الافى على مواجهة التحديات والصعوبات المرتباة بتعلمهم ودراستهم إلى الشعور
باإلجهاد واالستنزاف االنفعالي والعقلي ،والعزوف التدريجي عن االهتمام واالنخراط فى األنشاة
األكاديمية (عرفان ،2121 ،ص.)151 .
يتضح مما سبق وجود تأثيرات سلبية للملل األكاديمي وطرق المواجهة اير التكيفية للمشكفت األكاديمية
سواء على التوافق النفسى واالجتماعي للاالب أو على انجازه ألهداف العملية التعليمية ،كما يوجد تأثير
لكل من الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي على جوانب كثيرة تتعلق بأداء الاالب فى
العملية التعليمية.
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مشكلة الدراسة :
ظهرت مشكلة الدراسة من مفحظات واقعية أثارت انتباه الباحث ،فقد الحظ الباحث خفص التفاعل مع
طفى كلية التربية وجود سلوكيات عديدة تصدر عن بعضهم تشير إلى احساسهم بالملل األكاديمي منها
نقص التفاعل أثناء المحاضرات ،والتغيب عن حضورها ،واالنشغاص بالتفكير فى أشياء أخرى أثناء
الشرح ،والتقصير فى القيام باألنشاة والتابيقات ،والتذمر من محتوى المقررات الدراسية ،والشكوى من
أسئلة االمتحانات.
ويذكر بوساري ( )Busari, 2018, P. 161أن الملل األكاديمي شائع بين طفى الجامعة ،واألدلة على
ذلك  :النعاس والتثاؤى في المحاضرات ،واستلقاء الرؤوس بين األيدي ،واألجساد المترهلة في المقاعد،
والنظرات المشتتة ،واإللهاءات التي تأتي من األجهزة اإللكترونية.
وقد توصلت نتائج دراسة السورطي ( )2113إلى تعرض طفى الجامعة لدرجة عالية من الملل
وأخيرا المناهج الدراسية ،وأشارت نتائج
األكاديمي ،جاء مجاص التقويم بالمرتبة األولى ثم طرق التدريس
ً
دراسة مان وروبنسون ( )Mann & Robinson, 2009إلى أن ( )%73من طفى الجامعة يشعرون
بالملل من نصف محاضراتهم ،وأن ( )%31من طفى الجامعة يشعرون بالملل من معظم المحاضرات،
وتوصلت دراسة بيكرون وزمفئه ( )Pekrun, Goetz, Daniels & Stupinsky, 2010إلى أن
نسبة ( )%42من الافى يشعرون بالملل األكاديمي ،وأشارت نتائج دراسة داشمان وزمفئه
( )Daschmann, Goetz & Stupnisky, 2011إلى أن حوالى ( )%44من الافى بالمدرسة
يشعرون بالملل األكاديمي فى فصوص مادة الرياضيات ،وأشارت نتائج دراسة برايس وزمفئه ( Price,
 )Jackson, Hannon & Patton, 2012إلى أن حوالى ( )%33من طفى المدرسة يعانون من الملل
في جزء من وقت المدرسة ،وما يقرى من ( )٪33من الافى يشعرون بالملل كل يوم دراسي ،وأشارت
نتائج دراسة الخوالدة ( )2113ودراسة بحيص ( )2112إلى أن طفى الجامعة لديهم مستوى مرتفع من
الملل األكاديمي فى مجاص التقويم ومتوسط فى مجالي أساليب التدريس والمحتوى التعليمي ،وأشارت
نتائج دراسة الشافعي ( )2112إلى أن طفى الجامعة لديهم مستوى مرتفع من الضجر األكاديمي،
وتوصلت دراسة شارى وزمفئه ( )Sharp, Hemmings, Kay, Murphy & Elliott, 2017إلى
عا (الرتابة ،وتباطؤ
أن حوالي ( )%71من طفى الجامعة يعانون من أكثر أعراض الملل األكاديمي شيو ً
الوقت ،وعدم الرابة في التحدي ،وفقدان التركيز والدافعية للتعلم ،واألرق) ،وأشارت نتائج دراسة على
( ) 2113إلى أن طفى الجامعة لديهم مستوى مرتفع من الضجر (البعد االجتماعي ،بعد الشعور بعدم
الرضا ،بعد االعتيادية والرتابة ،بعد عدم االنتباه وادراك الوقت) ،وتوصلت دراسة بوخاة
وجعفور( ) 2113إلى أن طفى المرحلة الثانوية لديهم مستوى مرتفع من الملل األكاديمي (طرق
التدريس ،التقويم ،المنهاج) ،وأشارت نتائج دراسة اناكوني ( )Iannaccone, 2019إلى أن تسعة من
كل عشر طفى يكونون عرضة للملل األكاديمي بدرجة متوساة أو مرتفعة.
عا
فى ضوء ذلك يتضح أن مشكلة الملل األكاديمي أصبحت من المشكفت النفسية والتربوية األكثر شيو ً
سا بالسأم والكسل من
وانتشارا لدى طفى الجامعة ،وأصبح يعيش هؤالء الافى على آثارها احسا ً
ً
العملية التعليمية بصورة تلفت االنتباه إلى ضرورة البحث عن مسببات هذا االحساس.

- 39 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2222

ومن بين العوامل المؤثرة فى الملل األكاديمي أن الافى فى المرحلة الجامعية يواجهون العديد من
الضغوط ،يمكن تصنيفها إلى فئتين ،األولى  :الضغوط األكاديمية مثل كثرة المهام والتكليفات الدراسية،
وساعات الدراسة الاويلة ،والجداوص الدراسية المزدحمة ،واالمتحانات المتكررة ،والمنافسة الشديدة مع
األقران ،والخوف من االخفاق األكاديمي ،والفئة الثانية الضغوط اير األكاديمية مثل توقعات األسرة
العالية حوص األداء األكاديمي ،والظروف المعيشية ،والمشكفت المالية ،والخوف من الفشل المهني فى
المستقبل (فى  :حسب الله ،2113 ،ص ،)427 .ويشكوا بعط الافى من افتقادهم القدرة على
المواجهة الفعالة للمشكفت األكاديمية ،وذلك بسبب صعوبة المقررات الدراسية ،وعدم فعالية طرق
التدريس ،وأساليب التقويم التقليدية ،وهذه العناصر اذا تفاعلت معًا ينتج عنها عبئًا معرفيًا (الخولى،
 ،2113ص ،)243 .وهذا العبء المعرفي يؤدى إلى الشعور بالملل األكاديمي (.)Smith, 1995
وعلى الرام من أن الافى فى المرحلة الجامعية يتعرضون للعديد من الضغوط والمشكفت األكاديمية،
والتي تعد بمثابة عوامل تزيد من شعورهم بالملل األكاديمي ،إال أن هناك طفبًا يواجهون نفس الضغوط
نظرا لوجود عوامل معرفية
والمشكفت لكنهم ال يشعرون بهذا القدر المرتفع من الملل األكاديمي؛
ً
ووجدانية تؤثر فى طريقة مواجهتهم لهذه المشكفت.
وايمانًا بالدور الرئيسي لمقومات شخصية الفرد فى التعامل مع المواقف الضاااة والتغلب على الظروف
السلبية المحياة به ،تحاوص الدراسة الحالة الكشف عن دور الفعالية الذاتية للذاكرة فى التأثير على طرق
المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي لدى طفى الجامعة ،فقد يتخلى الفرد منخفط الفعالية الذاتية
للذاكرة عن محاولة التذكر بسبب شكوكه حوص تحقيق المستوى المراوى من األداء ،ومن المحتمل أن
يستخدم االستراتيجيات بدرجة قليلة؛ العتقاده بعدم جدوى بذص الجهد ،كما أن الفرد الذى يشعر بالفعالية
الذاتية المرتفعة جدًا قد ال يستخدم االستراتيجيات؛ ألنه قد يرى عدم الحاجة إليها ،كما أن األفراد الذين ال
يستايعون الحكم على أداء ذاكرتهم بشكل ُمرضى إما أن يستمروا فى القيام باألنشاة التى تناوي على
مخاطر فعلية وإما أن يبحثوا عن معالجات الذاكرة اير الضرورية (فى  :هريدي ،2113 ،ص. )24 .
كما تحاوص الدراسة الحالة الكشف عن دور صعوبات التنظيم االنفعالي فى التأثير على طرق المواجهة
األكاديمية والملل األكاديمي لدى طفى الجامعة ،حيث يجعل ضعف التنظيم االنفعالي الفرد أكثر عزلة،
وأقل فعالية فى المجتمع ،كما يجعله يتبنى أساليب هروبية فى حل المشكفت والتعامل مع الضغوط
(أحمد ،2113 ،ص ،)441 .كما يؤدى القصور فى التنظيم االنفعالي إلى اضارابات مختلفة كالقلق
واالكتئاى واالضارابات الوجدانية والتسرى من التعليم (الشيمى ،2113 ،ص ،)243 .حيث تؤدى
صعوبات التنظيم االنفعالي إلى عدم قدرة الفرد على احداث ضبط انفعالي مفئم للمواقف الحادة ،التى
يصاحبها الكثير من التغيرات الفسيولوجية والمعرفية (مرسى ،2113 ،ص.)32 .
وقد اهتمت بعط الدراسات بالتعرف على الفروق بين طفى التخصصين العلمي واألدبي فى الملل
األكاديمي ،وجاءت نتائجها متباينة ،فقد أشارت نتائج دراسة الشافعي ( )2112إلى وجود فروق دالة فى
الضجر األكاديمي تعزى لمتغير التخصص فى اتجاه طفى التخصص النظري ،حيث جاء طفى
الجامعة ذوى التخصصات النظرية أكثر ضج ًرا أكاديميًا مقارنة بالافى ذوى التخصصات العملية،
وأشارت نتائج دراسة بوخاة وجعفور( )2113إلى وجود فروق دالة فى الملل األكاديمي تعزى لمتغير
التخصص الدراسي ،حيث جاء طفى التخصص العلمي بالمرحلة الثانوية أعلى من أقرانهم بالتخصص
األدبي فى الشعور بالملل من طرق التدريس والمنهاج والدرجة الكلية ،فى حين ال يوجد فرق داص بينهما
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فى الملل من التقويم .بينما توصلت دراسة بحيص ( )2112إلى أنه ال توجد فروق دالة فى الملل
األكاديمي تعزى لمتغير التخصص لدى طفى كلية التربية ،وأشارت نتائج دراسة الحميدي واليوسف
( )Al-Humaidi & Alyousef, 2019إلى أنه ال توجد فروق دالة فى الملل األكاديمي ترجع لمتغير
التخصص الدراسي لدى طفى كلية التربية.
ونظرا لتأثير طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي فى سلوكيات طفى كلية التربية فى الحاضر
ً
والمستقبل ،أصبح من الضروري إجراء دراسات للكشف عن العوامل التى يمكنها أن تؤثر فيهما ،حتى
يمكن ضباهما والتحكم فيهما؛ لذلك تحددت مشكلة الدراسة الحالية فى الكشف عن تأثير الفعالية الذاتية
للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي والتفاعل بينهما على طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي
لدى طفى كلية التربية ،وذلك من خفص اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
 -1ما تأثير التخصص الدراسي على طرق المواجهة األكاديمية والشعور بالملطل األكطاديمي لطدى ططفى
كلية التربية؟
 -2ما مستوى الشعور بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية؟
 -3ما تأثير كل من مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي والتفاعطل بينهمطا
على طرق المواجهة األكاديمية لدى طفى كلية التربية؟
 -4ما تأثير كل من مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي والتفاعطل بينهمطا
على الشعور بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية؟
 -7ما دور الفعالية الذاتيطة للطذاكرة وصطعوبات التنظطيم االنفعطالي وططرق المواجهطة األكاديميطة فطى التنبطؤ
بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية؟
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي :
 -1وصف طبيعة الفروق فى طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي لطدى ططفى كليطة التربيطة وفقًطا
للتخصص الدراسي.
 -2تقييم مستوى الشعور بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية.
 -3تفسططير طططرق المواجهططة األكاديميططة والملططل األكططاديمي مططن خططفص تعططرف تططأثير مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة
للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي لدى طفى كلية التربية.
 -4تفسير طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي من خفص تعرف تأثير التفاعل بين مستوى الفعاليطة
الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي لدى طفى كلية التربية.
 -7التنبؤ بالملل األكاديمي لدى طفى كلية التربيطة مطن خطفص الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة وصطعوبات التنظطيم
االنفعالي وطرق المواجهة األكاديمية.
- 33 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2222

أهمية الدراسة :
تتضح أهمية الدراسة في :
 -1تناولها متغير الملل األكاديمي الذى يعد مطن المشطكفت التطي يعيشطها الاطفى ،والتطي تطؤثر سطلبًا فطى
حياتهم الدراس ية واالجتماعية والمهنية ،فمن المتوقع أن يساهم هذا البحث فى فهم مشطكلة الملطل األكطاديمي
من خفص الجمع بين دور الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي والتفاعل بينهما.
 -2تناولها متغير طرق المواجهة األكاديمية الذى يتعلق بكيفية تعامل الاالب مع الضغوط والصطعوبات
التى تواجهه فى حياته األكاديمية ،والتي تمثل تهديدًا وتحديًا له ،فمن المتوقع أن يساهم هذا البحث فى فهطم
طططرق المواجهططة األكاديميططة التكيفيططة وايططر التكيفيططة مططن خططفص الجمططع بططين دور الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة
وصعوبات التنظيم االنفعالي والتفاعل بينهما.
دورا مه ًمططا فططى االنجططاز األكططاديمي وتحقيططق التوافططق النفسططي
 -3طبيعططة متغيططرات الدراسططة التططى تططؤدى ً
واالجتماعي وجودة الحياة الجامعية للافى.
 -4أهمية العينة التى تتناولها الدراسة وهم طفى وطالبات كلية التربية ،الذين هم عماد العملية التعليمية
فى المستقبل ،واالهتمام بهم من المؤشطرات الدالطة علطى تقطدم المجتمطع ،فكلمطا كطان الاالطب المعلطم يسطتخدم
قطادرا علطى تحقيطق
طرق تكيفية فى مواجهة المشكفت األكاديميطة ،وال يشطعر بالملطل األكطاديمي كلمطا كطان
ً
النجاح وتربية أجياص فى المستقبل تشعر بأهمية العلم والتعلم ،وبالتالي خدمة المجتمع وتاويره.
 -7االستفادة من نتائج الدراسة الحالية فى توجيه المسئولين بالجامعة إلى بعط أسباى استخدام الافى
لارق اير تكيفية فى مواجهة المشكفت األكاديمية والشعور بالملل األكاديمي ،والعمل على التغلب عليها
من خفص بعط الدورات التدريبية والندوات االرشادية.
 -2االستفادة مطن نتطائج الدراسطة الحاليطة فطى توجيطه المختصطين والبطاحثين إلطى تخاطيط وتصطميم بطرامج
تدريبية وارشادية لرفع كفاءة الافى فى استخدام طرق تكيفيطة فطى مواجهطة المشطكفت األكاديميطة وتقليطل
الشعور بالملل األكاديمي ،من خفص نتائج الدراسة فيما يتعلق بالفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة وصطعوبات التنظطيم
االنفعالي.
مفاهيم الدراسة :
أوالً  :الفعالية الذاتية للذاكرة

Memory Self-Efficacy

يعرفها الباحث اجرائيًا بأنها "معتقدات الفرد وتقييمه الذاتي لقدرته على استخدام الذاكرة وأداء مهامها
بشكل فعاص".
ثانيا ً  :صعوبات التنظيم االنفعالي Emotion Regulation Difficulties
يعرفها الباحث اجرائيًا بأنها "القصور فى قبوص االستجابات االنفعالية والوعى بها والتعبير عنها
والوصوص إلى استراتيجيات لتنظيمها ،والعجز عن االندماج فى السلوكيات الهادفة والتحكم فى االندفاع
بما يحقق األهداف المبتغاة".
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Academic Coping Ways

يتبنى الباحث تعريف سكينر وزمفئه ( )Skinner, Pitzer & Steele, 2013, P. 803بأنها اآلليات
التى يستخدمها الاالب فى التعامل مع المشكفت والصعوبات التى تتعلق بمجاالت الدراسة .
رابعًا  :الملل األكاديمي

Academic Boredom

يعرفه الباحث اجرائيًا بأنه "حالة انفعالية اير سارة يشعر فيها الاالب بالفتور وافتقاد االثارة فى المواقف
التعليمية".
إطار نظري ودراسات سابقة :
أوالا  :الفعالية الذاتية للذاكرة
دورا مه ًما فى مختلف مجاالت السلوك اإلنساني ،فيها يوجد ما سبق للفرد تعلمه واستخدامه
تؤدى الذاكرة ً
فى مختلف المواقف ،فكلما كانت الذاكرة قوية كلما كان االنسان انيًا بالخبرات الضرورية لحدوث التعلم
والدالة عليه؛ لذلك توجد عفقة قوية بين كفاءة الذاكرة والتعلم.
وتعد الفعالية الذاتية  Self-Efficacyمن محددات التعلم المهمة التى تعبر عن مجموعة من األحكام التى
ترتبط بما ينجزه الفرد وما يستايع انجازه (فى  :الربيع والشبوص ،2113 ،ص ،)111 .ويعد مفهوم
محورا أساسيًا من محاور النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا  ، Banduraالتى ترى أن
الفعالية الذاتية
ً
الفرد لديه القدرة على ضبط سلوكه نتيجة ما لديه من معتقدات شخصية ،فاألفراد لديهم نظام من
المعتقدات الذاتية يمكنهم من التحكم فى أفكارهم ومشاعرهم (فى  :عاشور ،2113 ،ص ،)413 .حيث
ينظر باندورا إلى الفعالية الذاتية بأنها أحكام الفرد أو توقعاته عن أدائه للسلوك ،وتنعكس هذه التوقعات
على اختيار األنشاة المتضمنة فى األداء والمجهود المبذوص ومواجهة الصعاى ،وتمثل مرآة معرفية
للفرد وتشعره بقدرته على التحكم فى البيئة (فى  :عبيد ،2121 ،ص ،)274 .كما تشير الفعالية الذاتية
إلى إحساس الفرد بالثقة في قدرته على أداء مهمة معينة في مجاص معين(.)Bensadon, 2010, P. 29
وتعد الفعالية الذاتية للذاكرة من جوانب التقييم الذاتي للذاكرة ،التى تتعلق بمعتقدات الفرد حوص قدرته على
استخدام الذاكرة بشكل فعاص في المواقف المختلفة Hertzog, Dixon, & Hultsch, 1990, P.
) ،)174أو هى التقييم الذاتي للفرد حوص قدرته على استخدام الذاكرة بفعالية وكفاءة في مهمة معينة
( ،) McDougall, 2004كما تشير الفعالية الذاتية للذاكرة إلى ثقة الفرد في قدرته على أداء مهام الذاكرة
بفعالية في موقف معين( ،)Liu, 2008, P. 3أو هى االعتقاد بامتفك مهارات ذاكرة فعالة يتم تقييمها في
سياق مهام ذاكرة محددة ( ،)Beaudoin & Desrichard, 2011أو هى اإليمان بفاعلية وظيفة الذاكرة
لدى الفرد ( ،)Payne, Jackson, Hill, Gao, Roberts & Stine-Morrow, 2012, P. 27أو
هى معتقدات الفرد في قدرته على استخدام الذاكرة بفاعلية في مجموعة متنوعة من المواقف ( Stolder,
 ،)2012, P. 14أو هى إيمان الفرد بقدرته على النجاح في مهام الذاكرة ( Raffard, Bortolon,
.)Rolland, Capdevielle, Boulenger, Gely-Nargeot & Stephan, 2014, P. 56
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وقد تم تناوص مفهوم الفعالية الذاتية للذاكرة باريقتين رئيسيتين ،األولى  :مشتقة من نظرية الفعالية الذاتية
لباندورا  ،حيث تشير إلى االعتقاد بامتفك مهارات ذاكرة فعالة يتم تقييمها في سياق ذاكرة محددة،
والاريقة الثانية  :مشتقة من مفهوم ما وراء الذاكرة  ، Metamemoryحيث تشير إلى إحساس المرء
باإلتقان أو القدرة على استخدام الذاكرة بشكل فعاص في المواقف التي تتالب الذاكرة ،وهنا تعد الفعالية
الذاتية للذاكرة حك ًما عا ًما مستخر ًجا من مهام وخصائص مواقف محددة ( & Iacullo, Marucci
.)Mazzoni, 2016, P. 238
حيث تعد معتقدات الشخص عن الفعالية الذاتية لذاكرته من مكونات ما وراء الذاكرة ،حيث يقصد بما وراء
الذاكرة بأنها المعلومات الشخصية التى يمتلكها الفرد حوص منظومة الذاكرة الخاصة به ،والوعى الذاتي
بعملياتها وكيفية عملها وتنظيمها (الشرقاوي ،2113 ،ص ،)213 .أو هى معرفة الفرد وادراكه لذاكرته
الخاصة من حيث التخزين واالسترجاع واالستخدام األمثل لها وما يؤثر فيها ،ومدى تحكمه فيها ومراقبته
لعملها (النرش ،2113 ،ص ،)331 .أو هى وعى الفرد بذاكرته ،وكيفية عملها وتنظيمها ،وادراكه
لقدرات ذاكرته واالستراتيجيات التى يستخدمها لتحسين أدائه (سالم ،2113 ،ص ،)135 .أو يشير مفهوم
ما وراء الذاكرة إلى معرفة الفرد بقدرات ذاكرته ووظائفها ،ومدى رضا الفرد عن قدرات الذاكرة لديه،
وما يحتويه هذا الرضا من انفعاالت كالثقة واالهتمام والقلق (فى  :الحربى ،2113 ،ص.)133 .
ويتكون مفهوم ما وراء الذاكرة من ثفثة مكونات فرعية ،هى  :الرضا عن الذاكرة  :وتعنى مدى رضا
الفرد عن قدرات الذاكرة لديه وادراكه لها ،بما يتضمنه هذا الرضا من انفعاالت وثقة ،ومكون القدرة :
ويتعلق بقدرة الذاكرة على أداء وظائفها اليومية بفعالية ،ومكون االستراتيجية  :ويتمثل فى مدى استخدام
الفرد الستراتيجيات ومساعدات التذكر المختلفة (.)Troyer & Rich, 2002, P. 19
كما أن ما وراء الذاكرة تتضمن ثفث فئات من المتغيرات ،هى  :الشخص والمهمة واالستراتيجية ،ويشير
متغير الشخص إلى معارف الشخص عن ذاكرته وحدودها وتفضيفت المهام بالنسبة له ،ويشير متغير
المهمة إلى معارف الفرد الخاصة بصعوبة أو سهولة مهام التذكر ،ويشير متغير االستراتيجية إلى
المعرفة عن توجهات حل المشكلة والمعرفة بعمليات المراقبة الختيار االستراتيجية المناسبة أثناء أداء
مهام التذكر .كما تتضمن ما وراء الذاكرة ثفث عمليات ،هى  :الوعى والتشخيص والمراقبة ،ويقصد
بالوعى معرفة الفرد بقدرات ذاكرته ،وكيفية عملها وعملياتها التى تتضمن تشفير المعلومات وتخزينها
واسترجاعها ،ويشير التشخيص إلى تقدير صعوبة مهمة التذكر وتحديد متالباتها ،وتشير المراقبة إلى
متابعة الفرد لمدى تقدمه عند ادخاص المعلومات فى الذاكرة والمفحظة المستمرة لمعالجة وتجهيز
المعلومات أثناء تنفيذ مهام التذكر(النرش ،2113 ،ص ،)332-331 .وتتضح معتقدات الفرد عن الفعالية
الذاتية لذاكرته فى متغير الشخص وعملية الوعى المكونة لما وراء الذاكرة.
وقد حدد هولتش وزمفئه ( (Hultsch, Hertzog, Dixon, and Davidson, 1988أربعة جوانب
واسعة من ما وراء الذاكرة  )1( : Metamemoryالمعرفة بالذاكرة  : memory knowledgeوهى
تعكس المعرفة الواقعية حوص وظيفة الذاكرة وكيفية عملها وجدوى استراتيجيات التعامل مع المهام التي
تتالب عمليات الذاكرة )2( ،مراقبة الذاكرة  : memory monitoringوتشير إلى الوعي بكيفية
استخدام الفرد للذاكرة والوضع الحالي لنظام الذاكرة )3( ،الفعالية الذاتية للذاكرة memory self-
 : efficacyوتعنى إيمان الفرد بقدرته على استخدام الذاكرة بشكل فعاص في المواقف التي تتالب الذاكرة
 ،مثل :المعتقدات حوص سعة ذاكرة الفرد ،ومدى تغير ذاكرة الفرد ،ودرجة التحكم الشخصي في أداء
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الذاكرة )4( ،تأثير مرتبط بالذاكرة  : memory-related affectوذلك يعكس المشاعر المتعلقة بحاالت
الذاكرة أو الحاالت العاطفية التي قد تكون مرتباة أو ناتجة عن مواقف تتالب الذاكرة  ،بما في ذلك
االكتئاى والقلق والتعب ،ويعد مكون المعرفة بالذاكرة ومكون مراقبة الذاكرة من المحاور الرئيسية للعمل
المبكر على ما وراء الذاك رة ،في حين يعد مكون الفعالية الذاتية للذاكرة ومكون التأثير المرتبط بالذاكرة
مهمان في فهم ما وراء الذاكرة للفرد عبر مرحلة البلوغ ( In : Liu, 2008, P. 26-27 ; Stolder,
.)2012, P. 10
يتضح مما سبق أن الفعالية الذاتية للذاكرة تتعلق بحكم الفرد الشخصي على قدرته على أداء مهام الذاكرة
بكفاءة وثقة ،فهى تتعلق بالمعرفة والمعتقدات الذاتية للفرد فيما يتعلق بإمكانات الذاكرة .
وتؤثر الفعالية الذاتية بصورة عامة فى مجاالت السلوك اإلنساني ،حيث تؤثر معتقدات األفراد في قدراتهم
على كيفية مشاركتهم في األنشاة ومستوى األداء الذي يحققونه ،فكلما زادت ثقة الفرد في قدرته على
النجاح زادت الموارد التي ينخرط فيها ( ،)Beaudoin & Desrichard, 2017, P. 23فكلما زاد
إيمان الفرد بقدرته على إدارة المهمة ،زاد احتماص أن يثابر على جهوده تجاه المهمة ( In : Liu, 2008,
 ،)P. 11ويعتقد األفراد ذوو الفعالية الذاتية العالية أن لديهم القدرة على تحقيق األهداف المرجوة في
مواقف معينة ،وبالتالي من المرجح أن ينتج هؤالء األفراد سلوكيات قائمة على الهدف تؤدي إلى نتائج
إيجابية ،فعلى سبيل المثاص  :األفراد الذين لديهم مستويات عالية من معتقدات الفعالية الذاتية هم أكثر
عرضة لفلتزام بنظام األداء ( Payne, Jackson, Hill, Gao, Roberts & Stine-Morrow,
 ،) 2012, P. 27وتعمل الفعالية الذاتية كمنبئ بالسلوكيات المستقبلية ،حيث أن الفرد يتجنب ما يراه فوق
قدراته ،بينما يؤدى الفرد بنجاح ما يتوقع أو يعتقد أنه يستايع فعله (عبيد ،2121 ،ص ،)272 .حيث
يتفوق األفراد الذين هم أكثر ثقة في قدرتهم على تنفيذ مهمة معينة على أولئك الذين هم أقل ثقة ،وتوصلت
عدة دراسات قائمة على استخدام التحليل البعدي  Meta-Analysisإلى أن هذه العفقة تشمل عددًا من
المجاالت المتنوعة مثل األداء الرياضي واألداء األكاديمي والنجاح فى العمل ،حيث توصلت إلى وجود
عفقة ايجابية بين الفعالية الذاتية المدركة واألداء ،فكلما شعر األفراد بثقة أكبر في قدرتهم على أداء مهمة
ما كان أداءهم أفضل ( ،)Bogart, 2017, P. 3وقد أشارت نتائج دراسة هريدي ( )2113إلى أن
األفراد مرتفعي الفعالية الذاتية للذاكرة يمتازون بالدقة المالقة والنسبية المرتفعة ألحكام التعلم الفورية
والمرجأة مقارنة باألفراد منخفضي الفعالية الذاتية للذاكرة.
ويذكر باندورا أن الفعالية الذاتية تشتق من عدة مصادر ،منها  :االنجازات األدائية  :حيث يزيد النجاح من
توقعات الفعالية الذاتية ويعمل الفشل على خفضها ،والخبرات البديلة  :فمشاهدة أفراد آخرين يقومون بأداء
مواقف مشابهة ومفحظة نتائجهم ينتج لدى الفرد توقعات مرتفعة ،واالقناع اللفظي :فقيام أفراد آخرين
بإقناع الفرد بقدرته على أداء مهمة ما يؤثر ذلك على سلوك الفرد أثناء محاولة أداء المهمة (فى  :الربيع
والشبوص ،2113 ،ص.)112-111 .
كما أن االنخفاض في الفعالية الذاتية للذاكرة ليست فقط نتيجة االنخفاض الفعلي في القدرة المعرفية ولكنها
قد تعكس اعتقادًا أكبر للتنظيم الذاتي حوص القدرة على األداء الفعاص في المواقف الصعبة ( West,
.)Bagwell, & Dark-Freudeman, 2008

- 229 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2222

وهناك عدة دراسات أجريت على الفعالية الذاتية للذاكرة كمتغير مستقل أو كبعد ضمن أبعاد ما وراء
الذاكرة لمعرفة آثارها فى الشخصية وعفقتها ببعط المتغيرات الشخصية  ،منها  :دراسة سيد ()2111
التى هدفت معرفة أثر كل من أسلوى العزو وما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية فى التنبؤ بالتحصيل
األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )113طالبًا بكلية التربية ،وكان من بين نتائج الدراسة أنه يمكن
التنبؤ بالتحصيل األكاديمي من خفص ما وراء الذاكرة.
ودراسة أبو ازاص ( )2115التى استهدفت الكشف عن العفقة بين ما وراء الذاكرة ودافعية االنجاز
األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )422طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وكان من بين نتائج
الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين ما وراء الذاكرة (األبعاد والدرجة الكلية) ودافعية االنجاز
األكاديمي.
أما دراسة بنسادون ( )Bensadon, 2010فقد استهدفت وضع نموذج للعفقات بين الفعالية الذاتية للذاكرة
وأداء الذاكرة ،والقلق من الذاكرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )132مشار ًكا من الذكور واالناث من
طفى الجامعة وكبار السن ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين الفعالية الذاتية
للذاكرة وأداء الذاكرة ،ووجود عفقة سالبة دالة بين الفعالية الذاتية للذاكرة والقلق من الذاكرة.
وسعت دراسة بيودوين وديسريتشارد ( )Beaudoin & Desrichard, 2011إلى الكشف عن العفقة
بين الفعالية الذاتية للذاكرة وأداء الذاكرة باستخدام أسلوى ما وراء التحليل ،وبتقييم العفقة بين الفعالية
الذاتية للذاكرة وأداء الذاكرة في ( )115دراسة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة موجبة دالة بين
الفعالية الذاتية للذاكرة وأداء الذاكرة .
وهدفت دراسة بشارة والشريدة والغزو( )2112الكشف عن العفقة بين ما وراء الذاكرة والتحصيل
الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )322طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وكان من بين نتائج
الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين ما وراء الذاكرة (الرضا عن الذاكرة ،القدرة ،االستراتيجية،
والدرجة الكلية) والتحصيل الدراسي.
أما دراسة البقيعى ( )2113فقد هدفت الكشف عن العفقة بين ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )224طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة
موجبة دالة بين بعدى ما وراء الذاكرة (الرضا عن الذاكرة ،واستراتيجيات الذاكرة) والمرونة المعرفية.
وسعت دراسة هيرميتا وثامرين ( )Hermita & Thamrin, 2015الكشف عن العفقة بين ما وراء
المعرفة والفعالية الذاتية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )34طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود عفقة موجبة دالة بين ما وراء المعرفة والفعالية الذاتية.
وهدفت دراسة العارضة والعشيري ( )2115الكشف عن العفقة بين التفكير التأملي وما وراء الذاكرة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )332طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية العلوم التربوية ،وكان من بين
نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين التفكير التأملي وما وراء الذاكرة.
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واستهدفت دراسة الريماوي ( )2115الكشف عن العفقة بين ما وراء الذاكرة والضغط النفسي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )332طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة سالبة دالة
بين ما وراء الذاكرة والضغط النفسي.
وقامت دراسة الحربى ( )2113بالكشف عن العفقة بين السيارة المخية وفاعلية الذات وكل من عمليات
الذاكرة ومكونات ما وراء الذاكرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )233طالبًا بالمرحلة الجامعية بكلية
التربية ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين فاعلية الذات وكل من عمليات الذاكرة
(التذكر ،تغير الكفاءة ،االحتفاظ ،االستدعاء ،والدرجة الكلية) ومكونات ما وراء الذاكرة (الرضا عن
الذاكرة ،القدرة ،االستراتيجية ،والدرجة الكلية).
وهدفت دراسة العسيري والقضاة والبرصان والصبحيين ( )2113الكشف عن العفقة بين ما وراء
الذاكرة والفاعلية الذاتية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )321طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت
الدر اسة إلى وجود عفقة موجبة دالة بين ما وراء الذاكرة (الرضا عن الذاكرة ،القدرة ،االستراتيجية،
والدرجة الكلية) والفاعلية الذاتية ،وأنه يمكن التنبؤ بالفاعلية الذاتية من خفص بعدى ماوراء الذاكرة القدرة
واالستراتيجية.
واستهدفت دراسة هريدي ( )2113التعرف على أثر التلميحات الخارجية والفعالية الذاتية للذاكرة فى كل
من الدقة النسبية والمالقة ألحكام التعلم الفورية والمرجأة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )313طالبًا
وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية التربية ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود أثر داص احصائيًا للكفاءة
الذاتية للذاكرة فى الدقة المالقة والنسبية ألحكام التعلم الفورية والمرجأة ،حيث توصلت الدراسة إلى تميز
مرتفعي الفعالية الذاتية للذاكرة بالدقة المالقة والنسبية ألحكام التعلم الفورية والمرجأة مقارنة بمنخفضي
الكفاءة الذاتية للذاكرة.
وهدفت دراسة الربيع والشبوص ( )2113الكشف عن ما وراء الذاكرة والفاعلية الذاتية األكاديمية فى ضوء
الجنس والتخصص والمعدص األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )413طالبًا وطالبة بالمرحلة
الجامعية ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوساات درجات الافى
فى ما وراء الذاكرة تعزى للمعدص التراكمي لصالح التقدير المرتفع.
يتضح مما سبق أن الفعالية الذاتية للذاكرة تدخل ضمن أبعاد ما وراء الذاكرة ،وقد أشارت نتائج الدراسات
السابقة إلى وجود عفقة طردية بينها وبين كل من أداء الذاكرة والتحصيل الدراسي ودافعية االنجاز
األكاديمية والمرونة المعرفية والتفكير التأملي ،كما توجد عفقة عكسية بينها وبين كل من القلق من
الذاكرة والضغط النفسى.
ثانياا  :صعوبات التنظيم االنفعالي
تتضمن حياة أي فرد مجموعة من األحداث المتفحقة التى يتفاعل معها باريقته الخاصة ،وتتضمن هذه
األحداث الكثير من المعلومات المثيرة لفنفعاص ،ويتحدد نوع ودرجة انفعاص كل فرد تجاهها وفقًا لاريقته
فى تفسير تلك المعلومات ،فقد يفسر البعط تلك المعلومات بشكل إيجابي بينما يفسرها البعط اآلخر
بشكل سلبى ،وقد يفسرها البعط بقدر منخفط من االستثارة بينما يفسرها البعط اآلخر بقدر مرتفع من
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االستثارة ،وبهذه الاريقة تتكون انفعاالت الفرد تجاه األشخاص واألحداث الجارية المحياة به (محمد،
 ،2113ص.)317 .
ويبدأ التنظيم االنفعالي بالموقف أو الحدث الذى يمثل حالة حقيقية أو متخيلة ذات صلة باالنفعاالت ،ثم يأتي
توجيه االنتباه نحو الوضع االنفعالي ،ويلى ذلك تقييم الوضع االنفعالي وتفسيره ،ثم انشاء استجابة انفعالية
تؤدى إلى تغيرات متسقة فى تنظيم التجربة الذاتية (المشاعر) ،واالستجابة المعرفية (األفكار)،
واالستجابات الفسيولوجية (مثل معدص ضربات القلب أو معدص افراز الهرمونات) واالستجابات السلوكية
(كاإلجراءات الجسدية أو التعبيرات) (أحمد ،2113 ،ص.)442-447 .
ويتكون التنظيم االنفعالي من عمليات داخلية وخارجية مسئولة عن مراقبة ردود الفعل االنفعالية وتقييمها
وتعديلها لتحقيق أهداف الفرد ) ،)Thompson, 1994, P. 27-28حيث يتعلق التنظيم االنفعالي بقدرة
الفرد على المراقبة الواعية لفنفعاالت وادارتها من خفص االستجابة لها بفعالية أو تعزيزها أو تقليلها
حسب الحاجة من تحويل االنتباه للتفكير فى شيء آخر ليظهر االنفعاص باريقة مقبولة اجتماعيًا (عيسى،
 ،2113ص ،)17 .أو يتعلق التنظيم االنفعالي بقدرة الفرد على مواجهة المشاعر واالنفعاالت وتنظيمها
بشكل صحيح ،ويساعده فى ذلك وعيه بها ،وقبوله لها (أحمد ،2113 ،ص ،)447 .أو يهتم بقدرة الفرد
على مواجهة انفعاالته السلبية وتقبلها وادارتها وتعديل سلوكياته عند مروره بها (مصافى ،2113 ،ص.
 ،)353كما يتعلق بقدرة الفرد على التحكم فى انفعاالته السلبية مع تعديلها إلى انفعاالت ايجابية ،وزيادة
انفعاالته السارة لتحقيق راباته وأهدافه (الشيمى ،2113 ،ص.)243 .
وفى حالة القصور فيما سبق تظهر صعوبات أو مشكفت فى التنظيم االنفعالي ،حيث إن صعوبات
التنظيم االنفعالي تتمثل فى عجز الفرد عن ادراك انفعاالته وفهمها وتقبلها ،وعجزه عن االندماج فى
السلوكيات الموجهة نحو الهدف ،وعجزه عن التحكم في السلوكيات االندفاعية والتصرف وفقًا لألهداف
المراوبة عند التعرض للمشاعر السلبية ،وعجزه عن الوصوص إلى استراتيجيات تنظيم االنفعاالت الفعالة
والقدرة على استخدام استراتيجيات تنظيم االنفعاالت المناسبة للموقف بمرونة لتعديل االستجابات العاطفية
حسب الرابة من أجل تلبية األهداف الفردية ومتالبات الموقف ((Gratz & Roemer, 2004, P. 42
 ،حيث تشير صعو بات التنظيم االنفعالي إلى الصعوبات التى تواجه الفرد نتيجة لعدم قدرته على تنظيم
انفعاالته سواء فى موقف واحد أو فى مواقف متعددة ،فتؤدى إلى نقص كفاءته المعهودة فى عمله وتناقط
انفعاالته مع ألفاظه وحركاته الجسدية وتقلب مشاعره باستمرار(محمد ،2113 ،ص.)315 .
وترجع صعوبات التنظيم االنفعالي إلى قصور فى عمليات المعالجة االنفعالية التى تتضمن مجموعة من
العمليات المتراباة التي تشمل اإلدراك االنفعالي  :الذى يتعلق بكيفية ادراك الفرد لألحداث وكيفية تحديد
قيمتها االنفعالية ،وعملية التنظيم االنفعالي  :التى تتعلق بكيفية ادارة الفرد لفنفعاالت ،والخبرات
االنفعالية  :التى تتعلق بكيفية تأثير االنفعاالت على الفرد ( ،)Koole, 2009حيث إن كفاءة الفرد فى
التجهيز االنفعالي أو المعالجة االنفعالية هى التى توجه انفعاالته بشكل صحيح ،مما يجعله يتحرر من
تبعية المثيرات المشتتة النتباهه أثناء أداء مهامه االعتيادية ،فينجح فيها ويقل احتماص وقوعه فى أيه
إخفاقات معرفية (محمد ،2113 ،ص.)311 .
ومن مهارات التنظيم االنفعالي التي تمت دراستها بشكل كبير فيما يتعلق باإلنجاز األكاديمي ،التعرف على
االنفعاص  :ويقصد به تعيين الفئات الداللية بشكل مناسب للخبرات االنفعالية ،وتحمل الضيق  :ويعنى
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االستمرار في نشاط لتحقيق هدف على الرام من الحالة االنفعالية اير السارة ،وتعديل رد الفعل االنفعالي
 :ويعنى تغيير جودة أو شدة أو مدة االستجابة العاطفية في االتجاه المراوى بمساعدة االستراتيجيات
والمهارات األخرى ،وتأجيل االشباع أو إدارة اإلاراء  :ويعنى مقاومة اإلاراء الحالي للحصوص على
مكافأة طويلة األجل ( Andres, Stelzer, Juric, Introzzi, Carvajal & Guzman, 2017, P.
.)300
ويحدد جراتز ورويمر ( )Gratz & Roemer, 2004, P. 47صعوبات التنظيم االنفعالي فى ستة
صعوبات – وهذا ما يبناه الباحث الحالي -وهى  )1( :صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية
 : Nonacceptance of emotional responsesوهى تعكس الميل لفستجابات االنفعالية الثانوية
السلبية فى المواقف الضاااة أو عدم قبوص الفرد لردود أفعاله فى حالة الضيق أو تجاه المواقف
المزعجة )2( ،صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف Difficulty engaging in goal-
 : directed behaviorوهى تعكس صعوبة التركيز فى المهام وإنجازها عندما يعانى الفرد من
االنفعاالت السلبية )3( ،صعوبة التحكم فى االندفاع  :Impulse control difficultiesوهى تعكس
الصعوبات التي تتعلق بسيارة الفرد على سلوكه عند مواجهة االنفعاالت السلبية )4( ،صعوبة الوعى
االنفعالي  :Lack of emotional awarenessوهى تعكس الصعوبات التى تتعلق باالنتباه لفنفعاالت
ونقص الوعى بها )7( ،صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت Limited access to
 : emotional regulation strategiesوهى تعكس االعتقاد بأنه ال يوجد الكثير مما يمكن القيام به
لتنظيم االنفعاالت بشكل فعاص عندما يتعرض الفرد لموقف مزعج )2( ،صعوبة الوضوح االنفعالي
 : Lack of emotional clarityوهى تعكس عدم معرفة الفرد لفنفعاالت التي يمر بها وعدم قدرته
على تحديدها ووصفها وشعوره بالحيرة نحوها.
وهناك عدة دراسات أجريت على صعوبات التنظيم االنفعالي لمعرفة آثارها فى الشخصية وعفقتها
ببعط المتغيرات الشخصية  ،منها  :دراسة تروجولو وميدرانو ()Trogolo & Medrano, 2012
التى هدفت الكشف عن دور سمات الشخصية وصعوبات التنظيم االنفعالي فى التنبؤ بالرضا األكاديمي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )231طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وقد أظهرت النتائج وجود عفقة
سالبة دالة بين صعوبة الوضوح االنفعالي والرضا األكاديمي ،فى حين ال توجد عفقة بين باقي
الصعوبات (صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية ،صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف،
صعوبة التحكم فى االندفاع ،صعوبة الوعى االنفعالي ،وصعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم
االنفعاالت) والرضا األكاديمي ،وتوصلت الدراسة إلى أن صعوبات التنظيم االنفعالي لم تسهم في التنبؤ
بالرضا األكاديمي ،فى حين أشارت نتائج التحليل العنقودي إلى أن مجموعة الافى (ن =  )117الذين
لديهم مستوى منخفط فى جميع صعوبات التنظيم االنفعالي لديهم مستوى أعلى بكثير فى الرضا
األكاديمي مقارنة بمجموعة الافى (ن =  )23الذين لديهم مستوى مرتفع فى جميع صعوبات التنظيم
االنفعالي.
أما دراسة سينغ وسينغ ( )Singh & Singh, 2013فقد استهدفت الكشف عن العفقة بين صعوبات
التنظيم االنفعالي واألداء األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )111طالبًا بالمرحلة الثانوية ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود عفقة سالبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي واألداء األكاديمي فى المواد
الدراسية.
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وسعت دراسة ريسي وزمفئه ( Reisy, Javanmard, Shojaei, Ahmadzade & Naeimian,
 ) 2013إلى الكشف عن دور صعوبات التنظيم االنفعالي في العفقة بين أنماط التواصل األسري والتكيف
األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )432طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود عفقة سالبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي والتكيف األكاديمي ،وأن صعوبة االندماج فى
السلوك الموجه نحو الهدف وصعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت تتوسط العفقة بين
أنماط التواصل األسري وأبعاد التكيف األكاديمي.
وهدفت دراسة سيبرت وزمفئه ( )Seibert, Bauer, May & Fincham, 2017الكشف عن دور
االحتراق األكاديمي كمتغير وسيط فى العفقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي والتحصيل الدراسي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )771طالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى أن االحتراق
األكاديمي يتوسط العفقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي (الكبت ،واعادة التقييم المعرفي) والتحصيل
الدراسي.
أما دراسة عاا الله ( ) 2113فقد هدفت الكشف عن تأثير صعوبات التنظيم االنفعالي فى خداع الذات عن
طريق اليقظة العقلية كمتغير وسيط ،وتكونت عينة الدراسة من ( )131طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية،
وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة سالبة دالة بين اليقظة العقلية وصعوبات التنظيم االنفعالي ،ووجود
عفقة موجبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي وخداع الذات ،كما أن اليقظة العقلية تتوسط العفقة بين
صعوبات التنظيم االنفعالي وخداع الذات.
ودراسة محمد ( )2113هدفت التعرف على التجهيز االنفعالي لدى مرتفعي ومنخفضي االخفاق المعرفي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )331طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن
مرتفعي االخفاق المعرفي لديهم صعوبة مرتفعة فى التجهيز االنفعالي ،وأنه ال توجد فروق دالة فى
صعوبات التجهيز االنفعالي تعزى للجنس والتخصص والفرقة والتفاعفت بينهم.
وهدفت دراسة بايتامار وزمفئه ( )Bytamar, Saed & Khakpoor, 2020الكشف عن العفقة بين
صعوبات التنظيم االنفعالي والتسويف األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )271طالبًا بالمرحلة
الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة دالة موجبة بين صعوبات التنظيم االنفعالي (صعوبة قبوص
االستجابات االنفعالية ،صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف ،صعوبة التحكم فى االندفاع،
صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،صعوبة الوضوح االنفعالي ،والدرجة الكلية
للصعوبات) والتسويف األكاديمي ،فى حين ال توجد عفقة دالة بين صعوبة الوعى االنفعالي والتسويف
األكاديمي ،وأنه يمكن التنبؤ بالتسويف األكاديمي من خفص الدرجة الكلية لصعوبات التنظيم االنفعالي،
وأن صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت تعد من أكثر العوامل المنبئة بالتسويف
األكاديمي.
وقامت دراسة عرفان ( )2121بالكشف عن العفقة بين صعوبات التنظيم االنفعالي واالحتراق األكاديمي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )331طالبة بالمرحلة الجامعية ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عفقة
موجبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي واالحتراق األكاديمي ،وأن صعوبات التنظيم
االنفعالي(االستراتيجيات "صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات فعالة لتنظيم االنفعاالت" ،واألهداف
"صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف" ،والوضوح "صعوبة الوضوح االنفعالي") تسهم فى
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التنبؤ بكل من الدرجة الكلية لفحتراق األكاديمي وبعد عدم االندماج األكاديمي ،كما تسهم صعوبات
التنظيم االنفعالي(االستراتيجيات "صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات فعالة لتنظيم االنفعاالت") ببعد
االنهاك األكاديمي.
وهدفت دراسة راف الله وعاا ( )2121التوصل إلى نموذج يوضح العفقات السببية بين الضغوط
النفسية والتنظيم المعرفي االنفعالي ودافعية االنجاز واالنخراط فى التعلم عن بعد فى ظل جائحة كورونا،
وتكونت عينة الدراسة من ( )557طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير
مباشر سالب داص الستراتيجيات التنظيم االنفعالي السلبية فى دافعية االنجاز ،ووجود تأثير مباشر موجب
داص الستراتيجيات التنظيم االنفعالي االيجابية فى االنخراط فى التعلم عن بعد ،ووجود تأثير مباشر موجب
داص الستراتيجيات التنظيم االنفعالي االيجابية فى دافعية االنجاز ،ووجود تأثير اير مباشر موجب داص
الستراتيجيات التنظيم االنفعالي االيجابية فى االنخراط فى التعلم عن بعد عبر دافعية االنجاز كمتغير
وسيط ،ووجود تأثير اير مباشر سالب داص الستراتيجيات التنظيم االنفعالي السلبية فى االنخراط فى التعلم
عن بعد عبر دافعية االنجاز كمتغير وسيط.
وهدفت دراسة عيسى وعبد المجيد ( )2121الكشف عن نمذجة العفقات بين المتانة العقلية وتنظيم
االنفعاالت والرفاهة النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211طالبًا بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود تأثير مرتفع للمتانة العقلية على كل من تنظيم االنفعاالت والرفاهة النفسية ،ووجود
تأثير مرتفع لتنظيم االنفعاالت على الرفاهة النفسية.
يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن صعوبات التنظيم االنفعالي ذات عفقة عكسية بكل من األداء
األكاديمي والرضا األكاديمي والتكيف األكاديمي ،فى حين ذات عفقة طردية بكل من التسويف األكاديمي
واالحتراق األكاديمي.
ثالثاا  :طرق المواجهة األكاديمية
يواجه الافى العديد من المواقف الضاااة أثناء الدراسة ،وتلك المواقف تؤثر على المخرجات
األكاديمية؛ لذلك تعد طرق مواجهة المشكفت األكاديمية من العوامل المهمة في التعلم الفعاص ،حيث
تتوسط طرق المواجهة االكاديمية العفقة بين ادراك الضغوط والمخرجات األكاديمية.
وتشير المواجهة  Copingإلى الجهود المعرفية والسلوكية الفزمة إلدارة الماالب الخارجية والداخلية
التى يتم تقييمها على أنها تفرض قيود على امكانات الشخص أو تتجاوزها (Lazarus, 1993, P.
) ،237أو هى األفكار والسلوكيات التي يستخدمها الناس إلدارة الماالب الداخلية والخارجية للمواقف
التي يتم تقييمها على أنها ضاااة أو مزعجة (.)Folkman & Moskowitz, 2004, P. 746
وتشير استراتيجيات مواجهة الضغوط األكاديمية إلى الجهود المتنوعة التى يبذلها الاالب بهدف التوصل
إلى حلوص والتعامل بفاعلية مع المشكفت األكاديمية ( ،)Sullivan, 2010, P. 114أو هى الارق أو
األساليب التى يستخدمها الاالب للتعامل مع الضغوط والصعوبات التى تواجهه فى حياته األكاديمية،
والتي تمثل تهديدًا وتحديًا له ،بهدف الخفط من مستوى االحساس بتلك الضغوط ،أو حل الموقف
الضااط ،أو التخفيف من التوتر واالنفعاص المترتب عليه (شلبي والقصبي ،)12 ،2115 ،أو هى
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السلوكيات أو االستراتيجيات أو العواطف المستخدمة للتعامل مع حدث سلبى يحوص دون تحقيق األهداف
المعرفية أو المهارية أو الوجدانية للفرد (.)Mete & Subasi, 2021, P. 15
وتؤدى طرق المواجهة وظيفتين أساسيتين ،هما  :ادارة المشكلة المسببة للضغوط ،وتنظيم المشاعر
المرتباة بتلك الضغوط ( ،)Kausar, 2010, P. 33وتوجد خمس مراحل لكى تكون مواجهة الضغوط
فعالة ،هى  :االستعداد للمواقف الضاااة ،والتعرف على المؤشرات الدالة على احتماص حدوث المواقف
الضاااة ،ووجود الدافع لمواجهة المواقف الضاااة ،وتحديد المعلومات الفزمة للتعامل مع المواقف
الضاااة ،ثم بعد ذلك يتم اتخاذ االستراتيجية الفعالة لمواجهة المواقف الضاااة ( Ouwehand,
 ،)Ridder & Bensing, 2007ويذكر الخولى ( ،2113ص )275 .أن استراتيجيات المواجهة الفعالة
هى "مجموعة من الجهود المعرفية متعددة األبعاد يسعى من خفلها الافى إلى المعالجة الفعالة
للمعلومات المرتباة باألعباء األكاديمية ،مع استخدام مهارة تنظيم الذات إلدارة أهداف هذه األعباء،
وادراكها على أنها تمثل تحديًا ً
بدال من كونها تمثل تهديدًا ،حتى يمكن استعادة التوازن النفسي بين ماالب
دوافع الاالب وماالب هذه األعباء".
ويصنف تيرو وكونيل  Tero & Connelاستراتيجيات المواجهة فى أربع فئات :إيجابية واسقاطية
وإنكارية وتجنبية ،ففي استراتيجية المواجهة اإليجابية  :يالب الافى المساعدة ويكتشفون مكان وجود
الخاأ ،وفى استراتيجية االسقاط  :يلقي الافى باللوم على اآلخرين ،وفى استراتيجية االنكار  :يحاوص
الافى تجاهل الفشل ويرون أن الفشل ليس مه ًما ،وفى استراتيجية التجنب  :يلقى الافى اللوم على
الذات (.)In : Mete & Subasi, 2021, P.15
كما يمكن أن تتخذ المواجهة أربعة أشكاص ،هى  :المواجهة التفاعلية  :وفيها يتم بذص الجهد للتعامل مع
ال مواقف الضاااة بهدف تخفيف الضرر ،والمواجهة التوقعية  :وفيها يتم بذص الجهد للتعامل مع موقف
ضااط وشيك الحدوث ،والمواجهة الوقائية  :وهنا يبذص الفرد جهدًا لبناء موارد تعمل على خفط حدة
المواقف الضاااة نفسيًا عليه ،والمواجهة الفعالة :وفيها يتم بذص الجهد لبناء خاة لتحقيق األهداف التى
تعمل على تاوير الذات (.)Schwarzer, 2000
ويذكر ستروثرز وزمفؤه( )Struthers, Perry & Menec, 2000, P. 584-585أنه توجد
استراتيجيتين أساسيتين للمواجهة األكاديمية ،األولى  :استراتيجية المواجهة المتمركزة على المشكلة :
والتي تتضمن التخايط األك اديمي والدراسة النشاة والفاعلية األكاديمية ،والثانية  :استراتيجية المواجهة
المتمركزة على االنفعاص  :والتي تتضمن التنفيس االنفعالي والدعم العاطفي واالنكار وعدم االندماج
األكاديمي.
وقد ميز ويتن ولويد  Weiten & Lloydثفثة أنماط من استجابات المواجهة  :األولى  :المواجهة
المتمركزة حوص التقييم  :وتحدث عندما يغير الشخص الاريقة التى يفكر بها فى المشكلة من خفص تغيير
أهدافه ،والنمط الثاني  :المواجهة المتمركزة حوص المشكلة  :وهنا يتعامل الشخص مع أسباى المشكلة
وجمع معلومات عن المشكلة وتعلم مهارات جديدة إلدارة المشكلة ،والنمط الثالث  :المواجهة المتمركزة
حوص االنفعاص  :وهنا يغير الشخص من ردود أفعاله واستجاباته االنفعالية لتخفيف االحساس بالضغوط،
ويمكن تنفيذ ذلك من خفص عدة طرق منها الحصوص على الدعم االجتماعي واستخدام التجنب والتنفيس
االنفعالي(فى  :شلبي والقصبي ،2115 ،ص.)13 .
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ويذكر كوثار ( )Kausar, 2010, P. 33-34أنه توجد ثفثة أنماط للمواجهة األكاديمية ،األوص  :التوجه
نحو المهمة ويعنى اتخاذ قرارات مباشرة لتغيير الموقف نفسه ،وجعله أقل فى الضغوط التى يثيرها،
والنمط الثاني  :التوجه نحو العاطفة ويركز على تغيير االستجابات االنفعالية المتعلقة بالمواقف
الضاااة ،والنمط الثالث تجنب المواجهة وتشير إلى فقدان األمل والهروى من مواجهة المشكلة
واالندماج فى أنشاة أخرى اير مرتباة بمجاص المشكلة.
ويذكر سوليفان ( )Sullivan, 2010, P. 114أنه توجد ثفث استراتيجيات للمواجهة األكاديمية ،األولى
 :استراتيجية االقدام  :وهى تتمثل فى االستجابة المباشرة للمواقف الضاااة ومحاولة تغييرها وذلك من
خفص البحث عن معلومات متعلقة بالموقف الضااط والتحليل المناقي له واعادة التقييم اإليجابي له،
والثانية :استراتيجية التجنب  :وهى تشير إلى محاوالت الفرد الهروى معرفيًا وسلوكيًا من المواقف
الضاااة دون القيام بحل فعلى للمشكلة ،والثالثة :استراتيجية الدعم االجتماعي  :وهى تشير إلى سعى
الفرد للحصوص على مساعدة من اآلخرين مثل المعلم والزمفء واألسرة عند مواجهة الضغوط األكاديمية.
وقد توصل شرف الدين ( ،2112ص )43-44 .إلى وجود ثفثة أنماط للمواجهة األكاديمية ،األوص :
النمط الموجهة نحو المهمة  :ويركز على العمل فى حل المشكفت األكاديمية من خفص االستعداد
لفمتحانات منذ اليوم الدراسي األوص ،وااللتزام بالجدوص الدراسي ،واالنتهاء اليومي من المهام
وااللتزامات الدراسية ،وتجنب أخااء اآلخرين ،واالستعانة بخبرات الافى القدامى ،وتاوير مهارات
الدراسة ،إضافة إلى تنظيم الوقت والتركيز على األولويات الدراسية ،والنمط الثاني  :النمط الموجهة نحو
العاطفة  :ويركز على حفز الذات والثقة بها فى تيسير وادارة المهام واالحتياجات التدريسية ،والدعم
العاطفي من خفص توقعات األهل والجيران وخبرات النجاح األكاديمية السابقة ،والتفاؤص بشأن المستقبل
المهني ،والاموح أو التالعات الدافعة ،والنمط الثالث  :تجنب المواجهة  :ويعنى االنسحاى من مواجهة
المواقف أو تجنبها فى اطار المبررات الكثيرة والمتنوعة ككثرة المشكفت التعليمية ،وأن التعليم ليس هو
نهاية المااف ،واالعتراف أنه ليس بمستوى زمفئه المتفوقين ،وهو ما يجعله يستسلم لألحداث ،دون أن
يجهد نفسه أو يشغلها فى التفكير فى مهامه أو مسئولياته األكاديمية ،أو يجتهد حتى فى التصدي للمشاعر
السلبية ،ويجد أساليب للهروى مثل مشاهدة التليفزيون أو االبحار عبر االنترنت وايرها من األساليب
التى تخلصه من التفكير فى همومه الدراسية.
ويذكر حسب الله ( ،2113ص )421 .وجود نوعين من المواجهة األكاديمية ،األوص  :المواجهة الفعالة :
والتي تتمثل فى ادارة المشكلة وادارة العواطف المرتبط بها وجعلها دافعًا لمواجهة الضغوط وتشمل النمط
الموجه نحو المشكلة والنمط الموجه نحو العاطفة ،والنمط الثاني  :المواجهة اير الفعالة  :والتي تتمثل فى
رد الفعل السلبى تجاه المواقف األكاديمية الضاااة وتشمل النمط االنسحابي أو التجنبى.
يتضح مما سبق وجود ثفث استراتيجيات أساسية لمواجهة المشكفت األكاديمية ،وهى  :استراتيجية
مواجهة تركز على المشكلة :وهي تمثل سلوك االندماج فى المشكلة من أجل حلها أو ادارة الموقف
الضااط ،وتشمل سلوكيات تناوي على جهود نشاة تهدف إلى إعادة تقييم المشكلة أو إعادة هيكلتها من
خفص إدراكها باريقة إيجابية ،واستراتيجية مواجهة تركز على العاطفة  :وهى تمثل الجهد المبذوص
لتنظيم الحالة العاطفية المرتباة بالتوتر أو الناتجة عن األحداث الضاااة ،حيث يتم توجيه هذا الجهد
بهدف تغيير الحالة االنفعالية للفرد ،واستراتيجية مواجهة تركز على الدعم االجتماعي :وتشير إلى السعي
للحصوص على دعم من اآلخرين يفيد فى التعامل مع المشكلة أو الموقف الضااط.
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ولكن يصنف سكينر ووزمفؤه ( )Skinner, Pitzer & Steele, 2013, P. 814طرق المواجهة
ً
تفصيف  -وهى التى يتبناها الباحث الحالي -إلى ُ :
أوال  :طرق المواجهة التكيفية
األكاديمية بشكل أكثر
 : Adaptive Ways of Copingوتتضمن خمس طرق تكيفية للمواجهة ،هى  )1( :التخايط
االستراتيجي  : Strategizingوهو يشير إلى محاوالت معرفة ما يجب القيام به لحل المشكفت أو منعها
في المستقبل ،حيث يحاوص الفرد اكتشاف األخااء والتفكير فى طرق لمنع حدوثها مرة أخرى )2( ،طلب
المساعدة  : Help-seekingالذي يشير إلى الذهاى إلى المعلمين أو ايرهم من البالغين للحصوص على
مساعدة مفيدة في فهم المواد أو في معرفة كيفية التعلم بشكل أكثر فعالية )3( ،طلب الراحةComfort-
 : seekingالذي يشير إلى اللجوء إلى أشخاص آخرين من أجل الامأنينة العاطفية واالبتهاج والشعور
بالتحسن )4( ،التشجيع الذاتي  : Self-encouragementوهو يشير إلى محاوالت الفرد ضبط مشاعره
السلبية من خفص تعزيز الثقة والتفاؤص )7( ،االلتزام  : Commitmentالذي يشير إلى محاوالت الفرد
تذكير نفسه بأسباى أو مبررات كون العمل األكاديمي الصعب مه ًما له ويستحق جهوده ،وثانياا  :طرق
المواجهة غير التكيفية  : Maladaptive Ways of Copingوتتضمن ست طرق للمواجهة اير
تكيفية ،هى  )1( :االرتباك  : Confusionالذي يشير إلى رد فعل الفرد للتوتر الذى فيه تصبح األفكار
أو الخاوات التالية اير واضحة أو اير منظمة )2( ،الهروى  : Escapeويشير إلى محاوالت الفرد
لتجنب الصعوبات والنتائج السيئة أو التخلص منها عقليًا )3( ،اإلخفاء  : Concealmentويتعلق بمنع
اآلخرين من اكتشاف وقوع األحداث السلبية )4( ،الشفقة على الذات  : Self-pityوالتي تشير إلى
الشعور باألسف على نفسه وعلى مشاكله )7( ،االجترار  : Ruminationالذي يشير إلى االنشغاص
باآلثار السلبية أو المقلقة للوضع العصيب )2( ،اإلسقاط  : Projectionوهو يشير إلى لوم اآلخرين على
النتائج السلبية.
وهناك عدة دراسات أجريت على طرق المواجهة األكاديمية لمعرفة العوامل المؤثرة فيها ،والكشف عن
عفقتها ببعط المتغيرات الشخصية ،منها  :دراسة ستروثرز وزمفئه ( & Struthers, Perry
 )Menec, 2000التى هدفت تعرف دور أنماط المواجهة األكاديمية فى الشعور بالضغوط األكاديمية
واالنجاز األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )213طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت
الدراسة إلى أن العفقة بين الشعور بالضغوط األكاديمية واالنجاز األكاديمي تأثرت باريقة المواجهة
التى تركز على المشكلة وليس باريقة المواجهة التى تركز على االنفعاص ،أي أن نمط المواجهة المتمركز
حوص المشكلة أفضل من نمط المواجهة المتمركز حوص االنفعاص فى الشعور بالضغوط األكاديمية واالنجاز
األكاديمي ،حيث كان الافى الذين يستخدمون نمط المواجهة المتمركز حوص المشكلة أكثر دافعية
وتحصيل دراسي من الافى الذين يستخدمون نمط المواجهة المتمركز حوص االنفعاص.
ودراسة تشو وتشوي ( )Chu & Choi, 2005التى هدفت إلى الكشف عن عفقة التسويف الفعاص بكل
من استراتيجيات مواجهة الضغوط وفعالية الذات والدافعية والتحصيل الدراسي والرضا عن الحياة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )231طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة
موجبة دالة بين استراتيجية المواجهة المركزة على المهمة وكل من التسويف الفعاص والدافعية الداخلية
وفعالية الذات والرضا عن الحياة والتحصيل الدراسي ،وجود عفقة سالبة دالة بين استراتيجية المواجهة
المركزة على المهمة والشعور بالضغوط ،ووجود عفقة سالبة دالة بين استراتيجية المواجهة المركزة
على التجنب وكل من فعالية الذات والرضا عن الحياة والتحصيل الدراسي ،وأنه يمكن التنبؤ بالتسويف
الفعاص من خفص استراتيجية المواجهة المركزة على المهمة.
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أما دراسة شرف الدين ( )2112فقد هدفت تعرف الفروق بين الاالبات الموهوبات المفرطات تحصيليًا
والاالبات الموهوبات المنجزات والعاديات تحصيليًا فى تحمل الغموض وأنماط المواجهة األكاديمية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )123طالبة بالمرحلة الجامعية بكلية التربية النوعية ،وكان من بين نتائج
الدراسة وجود فروق دالة فى نماى المواجهة نحو المهمة والمواجهة نحو العاطفة لصالح الاالبات
الموهوبات المنجزات تحصيليًا ،بينما جاء الفرق داص فى نمط تجنب المواجهة فى اتجاه الاالبات
الموهوبات المفرطات تحصيليًا.
واستهدفت دراسة كريكانات وسوير ( )Kirikkanat & Soyer, 2016التحقق من صدق وثبات مقياس
استراتيجيات المواجهة األكاديمية ،ودراسة عفقتها بفاعلية الذات األكاديمية وتوجهات أهداف االنجاز،
وتكونت عينة الدراسة من ( )717طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة الى وجود عفقة
موجبة دالة بين است راتيجية المواجهة المتعلقة باإلقدام وفاعلية الذات األكاديمية ،ووجود عفقة سالبة دالة
بين استراتيجية المواجهة المتعلقة بالتجنب وفاعلية الذات األكاديمية  ،وال توجد عفقة دالة بين
استراتيجية المواجهة الخاصة بالدعم االجتماعي وفاعلية الذات االكاديمية ،وتوجد عفقة موجبة دالة بين
استراتيجية المواجهة المتعلقة باإلقدام وتوجهات أهداف االنجاز الخاصة بالتعلم واألداء ،وتوجد عفقة
سالبة دالة بين استراتيجية المواجهة المتعلقة بالتجنب وتوجهات أهداف االنجاز الخاصة بالتعلم ،كما توجد
عفقة موجبة دالة بين استراتيجية المواجهة الخاصة بالدعم االجتماعي وتوجهات أهداف االنجاز.
وسعت دراسة حسن ( )2115الكشف عن العفقة بين استراتيجيات المواجهة األكاديمية وأساليب اتخاذ
القرار ،والكشف عن أثر كل من االستقفص والصمود األكاديمي والتفاعل بينهما على استراتيجيات
المواجهة األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار ،وتكونت عينة الدراسة من ( )731طالبًا وطالبة بالصف األوص
الثانوي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عفقة موجبة دالة بين استراتيجية المواجهة األكاديمية القائمة على
االستجابة المباشرة وأساليب اتخاذ القرار (العقفني ،والمعتمد ،والعفوي) ،وأنه ال توجد عفقة دالة بين
تلك االستراتيجية وأسلوبي اتخاذ القرار (الحدسي ،والتجنبي) ،وتوجد عفقة موجبة دالة بين استراتيجية
المواجهة القائمة على التجنب وأساليب اتخاذ القرار (الحدسي ،والتجنبي ،والعفوي) ،وتوجد عفقة سالبة
دالة بين تلك االستراتيجية وأسلوى اتخاذ القرار (العقفني) ،كما توجد عفقة موجبة دالة بين استراتيجية
المواجهة القائمة على الدعم االجتماعي وأساليب اتخاذ القرار المختلفة ،ويوجد تأثير لمستوى االستقفص
على تباين درجات الافى فى استراتيجيات المواجهة األكاديمية (المباشرة ،التجنب ،والدعم االجتماعي)
لصالح مرتفعي االستقفص ،كم ا يوجد تأثير لمستوى الصمود االكاديمي على تباين درجات الافى فى
استراتيجيتي المواجهة األكاديمية (المباشرة ،والتجنب) لصالح مرتفعي الصمود فى استراتيجية المباشرة
ولصالح منخفضي الصمود فى استراتيجية التجنب ،وال توجد فروق دالة بينهما فى استراتيجية الدعم
االجتماعي  ،كما أن التفاعل بين مستوى االستقفص ومستوى الصمود األكاديمي يؤثر فى تباين درجات
الافى فى استراتيجية التجنب وال يؤثر فى استراتيجيتي (المباشرة  ،والدعم االجتماعي).
وهدفت دراسة شلبي والقصبي ( )2115وضع نموذج بنائي يوضح التأثيرات السببية بين الضغوط
األكاديمية المدركة وكل من استراتيجيات مواجهة الضغوط األكاديمية ودافعية االنجاز والتوافق
األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )131طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية التربية ،وكان من
بين نتائج الدراسة وجود عفقة سالبة دالة بين استراتيجية المواجهة المرتكزة على المشكلة والشعور
بالضغوط األكاديمية ،ووجود عفقة موجبة دالة بين استراتيجية المواجهة المرتكزة على المشكلة وكل من
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دافعية االنجاز والتوافق األكاديمي ،فى حين توجد عفقة موجبة دالة بين استراتيجية المواجهة المرتكزة
على االنفعاص والشعور بالضغوط األكاديمية ،وتوجد عفقة سالبة دالة بين استراتيجية المواجهة المرتكزة
على االنفعاص وكل من دافعية االنجاز والتوافق األكاديمي.
واستهدفت دراسة إسماعيل ( )2113الكشف عن عفقة االرجاء الفعاص بكل من استراتيجيات المواجهة
األكاديمية والعوامل الخمسة الكبرى فى الشخصية والتحصيل الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من
( ) 217طالبة بالمرحلة الجامعية بكلية التربية ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين
استراتيجية المواجهة األكاديمية (االقدام) واالرجاء الفعاص ،ووجود عفقة سالبة دالة بين استراتيجيتي
المواجهة األكاديمية (التجنب ،والدعم االجتماعي) واالرجاء الفعاص ،وأنه يمكن التنبؤ باإلرجاء الفعاص من
خفص استراتيجيتي المواجهة األكاديمية (االقدام ،والتجنب).
وهدفت دراسة بلبل ( )2113الكشف عن العفقة بين الذكاء الناجح واستراتيجيات مواجهة الضغوط
األكاديمية لدى المتفوقين دراسيًا والعاديين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )215طالبًا وطالبة بالصف
األوص الثانوي ( 35من المتفوقين  121 ،من العاديين) ،وتوصلت الدراسة بالنسبة للمتفوقين إلى وجود
عفقة دالة موجبة بين الذكاء التحليلي واستراتيجية االقدام ،ووجود عفقة موجبة دالة بين الذكاء اإلبداعي
واستراتيجية التجنب ،ووجود عفقة موجبة دالة بين الدرجة الكلية للذكاء الناجح واستراتيجيتي االقدام
والتجنب ،وأما بالنسبة للعاديين فف توجد عفقة دالة بين الذكاء الناجح واستراتيجيات مواجهة الضغوط
األكاديمية.
وسعت دراسة حسب الله ( )2113إلى الكشف عن الدور الوسيط ألنماط المواجهة األكاديمية بين مناصرة
الذات األكاديمية والتحصيل الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )533طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية
بكلية التربية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثيرات مباشرة دالة لمناصرة الذات األكاديمية على كل من
أنماط المواجهة األكاديمية والتحصيل الدراسي ،ووجود تأثيرات مباشرة دالة لكل من نماى المواجهة
المتمركزة حوص المشكلة والتجنب على التحصيل الدراسي ،وال يوجد تأثير داص لنمط المواجهة المتمركز
حوص العاطفة على التحصيل الدراسي ،ويوجد تأثير اير مباشر موجب داص لمناصرة الذات األكاديمية
على التحصيل الدراسي عبر نماى المواجهة المتمركز على المشكلة والتجنب ،كما يتوسط نماى
المواجهة األكاديمية (المتمركز حوص المشكلة ،والتجنب) بين مناصرة الذات األكاديمية والتحصيل
الدراسي.
يتضح من نتائج الدراسات السابقة وجود عفقة بين طرق المواجهة األكاديمية وكل من التوافق األكاديمي
والتحصيل الدرا سي والشعور بالضغوط األكاديمية والتسويف األكاديمي وفاعلية الذات األكاديمية ودافعية
االنجاز وتوجهات أهداف االنجاز وأساليب اتخاذ القرار ،كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت على
ثفث طرق للمواجهة األكاديمية ،هى  :المتمركزة حوص المشكلة ،والمتمركزة حوص االنفعاص ،والمتمركزة
حوص الدعم االجتماعي ،وتوجد قلة فى الدراسات التى تناولت التصنيف الذى سيتناوله الباحث الحالي.
رابعاا  :الملل األكاديمي
تؤثر االنفعاالت األكاديمية على سلوك المتعلم وانجازاته ،فهى قد تكون انفعاالت منشاة أو مثباة ،والتي
منها الملل أو الضجر  boredomالذى يعبر عن حالة داخلية تتراوح من الكراهية المعتدلة إلى الشديدة،
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وتظهر فى الشعور بعدم المعنى ،والفراغ ،واإلرهاق ،وقلة االهتمام أو قلة االتصاص بالبيئة الحالية
(.)Sundberg, Latkin, Farmer & Saoud, 1991, P. 210
ويُنظر إلى الملل على أنه حالة نفسية تنشأ عند قيام الفرد بعمل ينقصه الدافع القوى أو نتيجة اضارار
الفرد لفستمرار فى عمل ال يميل إليه ( ،)Watt, 1991, P. 324أو هو حالة من االثارة المنخفضة
نسبيًا وعدم الرضا التي تُعزى إلى حالة اير محفزة بشكل كافٍ ( Mikulas & Vodanovich, 1993,
 ،)P. 3أو هو حالة انفعالية اير سارة يشعر فيها الفرد بفقدان االهتمام بالنشاط وصعوبة التركيز فيه
( ،)Fisher, 1998, P. 404أو هو حالة من عدم الرضا ترجع إلى موقف منخفط االثارة ( & Mann
 ،)Robinson, 2009, P. 243أو هو حالة انفعالية تتكون من مشاعر اير سارة ،ونقص فى التحفيز،
وانخفاض فى االستثارة الفسيولوجية ( Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 2010,
 ،) P. 532أو هو مشاعر انفعالية سلبية تضفى على الذات حالة من الكدر والكسل والصمت ،والفوعي
الذى يسلب هذه الذات أجمل ما فيها ،ويجعل الحياة خالية من المعنى واللذة ،حيث يتملك الذات انفعاص
تعيشه مجبرة ومرامة وال تايق المكوث فيه (عبد العاص ،2112 ،ص ،)435 .أو هو شعور اير سار
يظهر بشكل عام في المواقف التي يُنظر إليها على أنها ال معنى لها ،مما يجعل من الصعب االنتباه أو
المشاركة في المهام المالوبة ( ،)Paoloni, Vaja & Munoz, 2014, P. 680أو هو حالة انفعالية
سلبية يصاحبها ضعف االهتمام بالنشاط أو الموقف وصعوبة التركيز فيه والرابة فى االنصراف عنه
(مظلوم ،2114 ،ص ،)227 .أو حالة انفعالية سلبية تختلف من موقف آلخر حسب ما يمتلكه الفرد من
نظرا لعدم
اعتقادات معرفية ناتجة من نقص كل من  :الدافعية واالستثارة الداخلية والرضا عن الحياة،
ً
تحقيق ماالب مهمة بشكل ُمرضى ،وللضجر مصاحبات فسيولوجية وانفعالية تتضح فى سلوك الفرد
الشخصي أو األسرى أو األكاديمي أو االجتماعي (الفقى ،2112 ،ص.)21 .
يتضح مما سبق أن الملل يعد مزي ًجا من االفتقار لفستثارة والشعور بعدم الرضا عن الحالة الحالية،
وصعوبة في االنتباه ،وتصور أن الوقت يمر ببطء أو ال يمر على اإلطفق ،وتصور أن الوضع الحالي
يفتقر إلى المعنى أو يقدم تحديًا.
ويعد الملل األكاديمي صورة من صور الملل الذى يظهر فى العملية التعليمية ،ويشير إلى حالة انفعالية
تتمثل فى مشاعر اير سارة تظهر فى انخفاض االستثارة والتوجه لترك المهام األكاديمية ( Nett,
 ،)Goetz & Daniels, 2010, P. 626أو هو انفعاص سلبى يعوق المتعلم عن المشاركة بشكل فعاص فى
المهام األكاديمية أو الحفاظ على االهتمام بها ( Eastwood, Frischen, Fenske & Smilek, 2012,
 ،)P. 482أو هو مجموعة من االنفعاالت السلبية الناتجة عن اعتقادات خاطئة حوص ما يتوقعه الاالب
وما هى األشياء التى تشبع حاجاته وتحقق أهدافه من المناهج الدراسية واستخدام استراتيجيات وأنشاة
تدريسية ال تتوافق معه ،فيجعله يشعر بالرتابة ومرور الوقت ببطء وتفضيل التجنب والهروى من
المواقف التعليمية (الفقى ،2112 ،ص ،)23 .أو هو حالة نفسية انفعالية اير سارة يشعر فيها الاالب
بفقدان االهتمام بالدراسة وصعوبة التركيز فيها والرابة فى االنصراف عنها ،نتيجة ممارسة أنشاة
ينقصها االثارة أو القيام بنشاط ال يميل إليه ( ،)Attik & Lhadj, 2017, P. 176أو هو حالة انفعالية
سلبية تصيب الاالب تتسم بالشعور بعدم الراحة والملل والضيق تصيب الاالب عند أدائه أو استمراره
فى أداء مهام دراسية ،ويظهر ذلك فى افتقار الاالب للدافعية للدراسة وصعوبة التركيز واالدراك اير
الصحيح للوقت (محمود ومحمد ،2113 ،ص. )373 .

- 229 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2222

كما ينظر إلى الملل األكاديمي على أنه حالة وجدانية اير سارة تجعل المتعلم يراب فى تجنب الدراسة،
والكسل عند القيام باألنشاة األكاديمية ،وانخفاض مستوى الدافعية الذاتية ،والمثابرة إلنجاز المهام
المالوبة ( ،)Martin, Canada & Davila-Acedo, 2018, P. 349أو هو حالة نفسية ناتجة عن
السأم والملل ونقص الدافع فى األنشاة االكاديمية فى مجاالت المنهج وأساليب التدريس والتقويم
(الحميدي واليوسف ،2113 ،ص ،)131 .أو هو استعداد نفسى اير سار يشعر فيه الافى بالرتابة
وفقدان االثارة واالحساس بالتعب وفقدان االهتمام بالدراسة ،والرابة فى االنصراف عن استذكار
الدروس(الخولى ،2113 ،ص ،)275 .أو هو الشعور بالتعب واالجهاد المرتبط بالبيئة التعليمية اير
المحفزة ،ويترتب عليه قصور فى االنتباه للعملية التعليمية ( ،)Lee & Zelman, 2019, P. 68أو هو
انفعاص سلبى يشعر فيه المتعلم بالفتور وعدم الحماس أو الرضا عما يدرس وفقدان االهتمام وصعوبة
تركيز االنتباه نتيجة لتواجده فى موقف تعليمي ال يميل إليه (عيسى ،2113 ،ص ،)11 .أو هو حالة
انفعالية اير سارة لدى الاالب تضفى عليه مشاعر االحباط ،واالكتئاى ،والتوتر ،والشعور بالعزلة أثناء
الدراسة ،وافتقاره إلى االستثارة الخارجية والداخلية ،وشعوره بالرتابة وضعف فى إدارة الوقت (عبد
اللايف ،2121 ،ص. )475 .
كما يوصف الملل األكاديمي بأنه انفعاص سلبى يشعر فيه المتعلم بالفتور والملل وافتقاد الدافعية والشعور
بالضغط وعدم التركيز لعدم مناسبة المواد األكاديمية وطرق التدريس ونظم االمتحانات واألنشاة ،وعدم
تلبيتها اآلماص والاموحات المستقبلية (خشبة والبديوي ،2121 ،ص ،)133 .أو هو حالة من الشعور
االنفعالي السلبى الذى يتمثل فى عدم الرضا واالستثارة المنخفضة المصحوبة بضعف االنتباه وفقدان
االهتمام باألنشاة والرتابة والشعور بمرور الوقت ببطء وتفضيل الهروى أو تجنب المشاركة فى
األنشاة التربوية داخل وخارج الصف الدراسي(على ،2121 ،ص ،)134 .أو حالة انفعالية تنتاى
الاالب فى المواقف األكاديمية ،يشعر خفلها بالسأم والضجر والفمباالة ،وأن بيئة التعلم رتيبة ليس فيها
ما يثير اهتمامه ،وبالتالي فهو اير مستمتع بحياته األكاديمية وبمغزاها ،مما يعايه توج ًها سلبيًا ونظرة
تشاؤمية لمستقبله األكاديمي (عقيل والضبع ،2121 ،ص ،)437 .أو هو رد فعل انفعالي من الاالب
يظهر فى السلبية وقلة االهتمام وشكل من أشكاص المقاومة االناوائية لظروف التدريس ( Ozerk, 2020,
.)P. 118
يتضح مما سبق أن المؤشرات الدالة على الملل األكاديمي تتمثل فى  :المشاعر اير السارة ،والرتابة،
ونقص التحفيز ،ونقص المعنى ،وفقدان االهتمام بالدراسة ،وانخفاض االستثارة ،وادراك بطء مرور
الوقت ،وصعوبة تركيز االنتباه ،والنزعة للهروى من المواقف األكاديمية.
ويحدد فودانوفيتش وكاس ( )Vodanovich & Kass, 1990, P. 116-117وجود خمسة أبعاد للملل،
هى  :بعد ضعف االستثارة الخارجية  :ويظهر نتيجة الفتقار البيئة المحياة بالفرد للتنوع واالختفف،
وبعد ضعف االستثارة الداخلية  :وتظهر فى عدم رابة الفرد فى المشاركة فى نشاط ما ،وبعد إدارة
الوقت  :حيث يدرك الفرد أن الوقت يمر ببطء شديد ،وبعد االضارار  :حيث ينشأ الملل من وجود قيود
على سلوك الفرد واضارار الفرد لفعل ما ال يميل إليه ،وبعد الجانب الوجداني  :حيث يرتبط الملل بحالة
وجدانية تتعلق بمكونات انفعالية كاالكتئاى واالاتراى واليأس.
ويحدد عبد العاص ( ،2112ص )432-431 .ستة أبعاد للملل (الضجر) ،هى  :البعد النفسي  :ويعنى فقدان
ً
ً
وتخاذال واضارابًا واستفبًا عن ممارسة دورها بشكل
عجزا
التقدير اإليجابي للذات بصورة تجعلها أكثر
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فاعل وايجابية عالية ناتجة عن حالة االحباط التى تعايشها الذات نتيجة لمرورها بخبرة الضجر ،والبعد
ً
وانفصاال وحيرة ال تعيش فيها اللحظة الراهنة
االجتماعي  :ويعنى تلك الحالة التى تعيشها الذات بعدًا
لحظة آمنة متحررة فيها من كل قيود االنفعاص فتعيش حالة من العزلة وانعدام التواصل ،وبعد الشعور بعدم
ً
مستحيف على التغير ،وينشأ عن ذلك لحظات
الرضا  :ويعنى عدم اقتناع الذات بوضعها الراهن الذى يبدو
ضا ،وبعد
عا ور ً
شحوى الذات وانافاء حيويتها وعدم قدرتها على أن تعيش الحياة باريقة أكثر استمتا ً
االعتيادية والرتابة  :وتعنى حالة تعيش فيها الذات تجعل الحياة مملة وكئيبة خالية من االبداع والتحضر
والجاذبية ،وبعد فقدان االستثارة والدافعية  :وتعنى حالة من االنغفق والتبعية تعيشها الذات اير عابئة بما
يحدث حولها لشعورها القاتل بعدم وجود شيء يستحق أن تسعى من أجله ،وبعد عدم االنتباه وادراك
الوقت  :وتعنى عدم قدرة الذات على مفحقة ما يحدث حولها من أحداث فى إطار مجالها الظاهري
واإلدراكي ،أو الحرص على االستفادة من الوقت وتوظيفه بما يعود على الذات بالنفع ويجعلها أكثر
اقتدارا فى التغلب على حاالت ضجرها وكدرها بإيجاد هدف ومعنى تسعى إليه أو تعيش من أجله.
ً
ويلخص مظلوم ( ،2114ص )225 .أبعاد الملل فى أربعة أبعاد ،هى  :البعد االنفعالي  :ويعنى تلك الحالة
االنفعالية التى يعيشها الفرد وتناوي على شعور التهيج واالحباط والغضب والقلق والحزن ،وبعد
االضارار  :ويعنى حالة من التقيد واالضارار لدى الفرد للقيام بشيء ال يريد القيام به أو عدم القيام
بشيء يريد القيام به ،وبعد االفتقار إلى االستثارة الخارجية والخارجية  :ويعنى ادراك الفرد للنشاط أو
العمل على أنه يفتقر إلى االثارة والجاذبية والتنوع ،األمر الذى يؤدى إلى انخفاض الااقة والدافعية الذاتية
ألدائه ،ويصاحب ذلك حالة من الشعور بعدم الرضا ،وبعد ادراك الوقت وعدم االنتباه  :ويعنى ادراك
ً
فضف عن االرجاء أو التسويف والمماطلة فى أداء األنشاة واألعماص،
الفرد أن الوقت يمر ببطء شديد،
وصعوبة التركيز فيها.
ويمكن النظر إلى الملل على أنه نوع من المشاعر يتألف من خمسة مكونات :المكون الوجداني  :يتمثل فى
المش اعر اير السارة أو الكريهة أو الشعور بعدم االرتياح الداخلي ،والمكون المعرفي  :الذى يظهر فى
ادراكات مختلفة للوقت حيث يصبح إحساس الفرد الذاتي بالوقت أبائ ،والمكون الدافعي  :يتمثل فى
الرابة في تغيير النشاط أو ترك الموقف ،والمكون التعبيري :ويظهر فى تعبيرات الوجه والصوت
والجسم  ،والمكون الفسيولوجي :ويتمثل فى انخفاض االستثارة والتعب العام ( Pekrun, Goetz,
Daniels, Stupnisky & Perry, 2010, P. 532 ; Busari, 2018, P. 160 ; Ozerk, 2020,
.)P. 119
وفيما يتعلق بأبعاد الملل األكاديمي فقد أشار الشافعي ( ،2112ص )337-334 .إلى وجود أربعة أبعاد
للملل األكاديمي ،هى  :بعد االفتقار للدافعية األكاديمية  :ويعنى انخفاض الرابة فى أداء المهام الدراسية
مع عدم االستمتاع بالمهام الجديدة ،وانافاء الحماسة لها ،والشعور بالملل عند قراءة الكتب الدراسية،
وبعد االدراك السلبى لقيمة الدراسة  :ويعنى الرؤية الخاطئة والفهم اير الصحيح لقيمة الدراسة وأهميتها
حيث يتشكك الفرد فى تأهيل الدراسة له للحصوص على عائد مادى جيد ،وأن الدراسة ال تستحق الجهد
المبذوص ،مع عدم االقتناع بأهمية المقررات الدراسية ،وبعد صعوبة التركيز  :ويعنى شرود الذهن أثناء
المحاضرات وعدم االهتمام بتفاصيل العمل الدراسي وسهولة التشتت وصعوبة التركيز فى وقت
المحاضرات واالستذكار ،وبعد الشعور باالضارار :ويعنى شعور الفرد بالتقيد فى الدراسة الجامعية
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واالضارار لدراسة مقررات اير شيقة ،وافتقاده للحرية فى اختيار المهام الدراسية ،بصورة تجعل حياته
الدراسية روتينية وخالية من االبداع.
ويحدد محمود ومحمد ( ،2113ص )373 .ثفثة أبعاد للملل الدراسي ،هى  :بعد االفتقار للدافعية  :ويعنى
فقدان الاالب االهتمام والرابة فى أداء المهام الدراسية والشعور بالضيق وعدم الرضا فى حالة أدائه لها
وكراهية االستمرار فيها والرابة فى تأجيلها أو االنصراف عنها ،وبعد صعوبة التركيز  :ويقصد به
ضعف قدرة الاالب على استقباص المعلومات والخبرات الدراسية وتنظيمها وتفسيرها ،مما يؤدى إلى
صعوبة فى فهمها وتمييزها ،وبعد االدراك اير الصحيح للوقت :ويعنى شعور الاالب ببطء مرور
الوقت ،وضعف القدرة على تحديد الوقت أو االستفادة منه.
ويذكر نصار ( ،2113ص )43-42 .أن الملل األكاديمي يتضمن أربعة أبعاد ،هى  :البعد االنفعالي :
ويقصد به حالة انفعالية يشعر بها المتعلم وتتمثل فى الشعور باإلحباط والضيق والعصبية أثناء تواجده
داخل الصف الدراسي ،والشعور باالكتئاى والغضب ويتمنى عدم حضور المعلم ،ويشعر بعدم أهمية ما
يدرسه ،وبعد االضارار  :ويقصد به حالة تظهر عندما يضار المتعلم إلى القيام بأعماص وأنشاة ال يريد
القيام بها كالذهاى إلى المدرسة وحضور الحصص وأداء الواجب المنزلي ،وترك فعل األشياء المحببة
إليه ،والمشاركة فى أنشاة ومناقشات اير محببة له ،وبعد االفتقار إلى االستثارة الخارجية والداخلية :
ويقصد به إدراك المتعلم لألنشاة أو األعماص الدراسية على أنها اير جذابة وتفتقر إلى التنوع
واالختفف ،ويفضل ممارسة أعماص أخرى عن الدراسة والتعلم ،وشعوره بعدم وجود شيء يستحق أن
يسعى من أجله ،ويرى أن األنشاة والواجبات المدرسية ليس لها أهمية ،ويصاحب ذلك حالة من الشعور
بعدم الرضا ،وبعد ادراك الوقت وعدم االنتباه  :ويقصد به ادراك المتعلم أن الوقت يمر ببطء شديد ،وعدم
الحرص على االفادة منه وتوظيفه بما يعود بالنفع عليه ،باإلضافة إلى إرجاء أو تسويف ومماطلة فى أداء
المهام والواجبات الدراسية المكلف بها ،وعدم قدرته على مفحقة ما يحدث حوله من أنشاة وممارسات
تعليمية نتيجة ما يعانيه من صعوبة فى التركيز وتشتت االنتباه.
ويذكر الخولى ( ،2113ص )233 .أن أبعاد الملل األكاديمي تتمثل فى  :بعد الملل من المحاضرات:
ويشير إلى عدم استثارة االنتباه ،والارق اير الفعالة فى التدريس ،والتكرار الممل فى الشرح ،وذلك
أثناء وجود الاالب فى المحاضرات ،وبعد الملل من االستذكار  :ويعنى االنشغاص بأشياء أخرى أثناء
االستذكار ،ومن ثم انخفاض القدرة على االستذكار ،وبعد الملل من محتوى المقرر  :ويشير إلى عدم
استثارة محتوى المقررات الهتمام الافى ،واالطالة المملة فيها.
ويحدد عبد اللايف ( ،2121ص )475 .ثفثة أبعاد الملل األكاديمي ،هى  :بعد االنفعاالت السلبية :
وتعنى الحالة االنفعالية السلبية التى يشعر بها الاالب الجامعي تجاه الدراسة ،وتناوي على مشاعر
االحباط واالكتئاى والتوتر والشعور بالعزلة ،وبعد االفتقار إلى االستثارة الخارجية والداخلية  :ويعنى
افتقار الاالب إلى االستثارة الخارجية نتيجة الفتقار البيئة التعليمية المحياة به إلى الجاذبية والتشويق
والتنوع ،وافتقاره إلى الدافعية الذاتية والرابة الصادقة فى التعلم ،وبعد الرتابة وفقدان ادراك الوقت :
ويعنى شعور الاالب بالملل ومرور الوقت بصعوبة وقلة الحرص على توظيف الوقت بما يعود عليه
بالنفع.
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فى ضوء ما سبق يحدد الباحث الحالي بعدين أساسيين للملل األكاديمي يظهران فى الجوانب األساسية
للعملية التعليمية (المحتوى  ،وطرق التدريس ،والتقويم) ،وهما :بعد االنفعاالت السلبية  :والذى يتمثل فى
الحالة النفسية اير السارة التى يشعر بها الافى تجاه محتوى المواد الدراسية وطرق تدريسها ونظام
التقويم بها ،وتظهر فى مشاعر الضيق والخوف والتوتر ،وقلة االستمتاع ،وبعد االفتقار إلى االستثارة :
ويعنى افتقار محتوى المواد الدراسية وطرق تدريسها ونظام التقويم بها إلى الجاذبية والتنوع واثارة
دافعية الافى.
ويمكن تفسير الشعور بالملل لدى األفراد عامة ،ولدى الافى خاصة فى ضوء مجموعتين من العوامل:
عوامل خارجية  :تتمثل فى الظروف البيئية ،والماالب الخارجية واألهداف ،وعوامل داخلية  :تتمثل فى
السمات الشخصية ،والقدرات العقلية ،وليس من الضروري أن تتفاعل هذه العوامل فى حدوث الملل،
وبالتالي فإن خبرة الملل تظهر نتيجة لكل من العوامل الخارجية والداخلية ( Nett, Goetz & Daniels,
.)2010, P. 627
وبذلك تصنف أسباى الملل إلى أسباى تقع خارج الشخص مثل المهمة والظروف البيئية ،وأسباى تنشأ
داخل الشخص مثل شخصيته ،وأسباى تنبع من التوافق بين الشخص والبيئة ،حيث ينشأ الملل عند الاالب
إذا لم يُقدر مادة التعلم وكان يدرك وجود سيارة كبيرة جدًا أو قليلة جدًا فى الموقف التعليمي ،وتلعب
دورا رئيسيًا في تنمية المشاعر ،حيث تتكون مشاعر
تقييمات الفرد التي تتأثر بكل من شخصيته وبيئته ً
الافى نتيجة محددات شخصية وبيئية ،ومن المحددات الشخصية عوامل اير معرفية مثل الحالة
النفسية ،والتقييمات الظرفية وهي تقييمات التحكم والقيمة ،ومن المؤثرات البيئية جودة التدريس في
الفصوص الدراسية ،مع األخذ فى االعتبار أن إدراك الافى لمعتقدات التحكم والقيمة من المؤشرات
المهمة على المشاعر ،حيث يمكن للمدى الذي يقدر فيه الافى بشكل شخصي مادة التعلم وإدراكهم
للتحكم في الموقف أن يسهل حدوث مشاعر مختلفة ( Daschmann, Goetz & Stupnisky, 2011,
.)P. 422
كما يمكن اعزاء الملل إلى أربعة أسباى أساسية ،السبب األوص مرتبط باإلثارة :حيث ينبع الملل من الفشل
في تلبية حاجة الفرد إلى االستثارة بشكل صحيح ،والسبب الثاني مرتبط باالنتباه :حيث ينبع الملل من عدم
القدرة على الحفاظ على التركيز بسبب العمليات المعرفية للفرد ،والسبب الثالث مرتبط بالديناميكية
النفسية :حيث ينبع الملل من العمليات التي يكونها الفرد عن اير قصد ،مثل قمع الرابة في فعل شيء ذي
مغزى ،والسبب الرابع مرتبط بالهدف والوجود :حيث ينبع الملل من الشعور بالفراغ وعدم وجود هدف
فى الحياة (.)Eastwood, Frischen, Fenske & Smilek, 2012, P. 484
ويذكر عبد العاص ( ،2112ص )473 ، 434 .أن الملل األكاديمي ينشأ حينما ال تستايع المناهج الدراسية
ضا من حاجات الفرد وطموحاته ،رابة
أو السياسات التعليمية ونوع التعليم الذى يتلقاه الفرد أن يحقق بع ً
ضا
من قبل الذات لديه فى الوصوص إلى وضع اجتماعي قادر على تحقيق ذات الفرد باريقة تجعله أكثر ر ً
ً
وقبوال لهذا النوع من التعليم ،حيث ينشأ الملل نتيجة لنقص المعنى الشخصي أو الحياتي بوصفه هدفًا
مؤشرا لبداية ظهور مشاعر
يسعى الفرد لتحقيقه ويصبح فشل الفرد فى تحقيق هذا الهدف أو ذلك المعنى
ً
الملل ،حيث تبدأ الذات فى الدخوص فى سلسلة من االحباطات ،ولهذا يعد فقدان المعنى وخلو الحياة من
األهداف هو السبب الرئيسي لحدوث الملل.
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ويذكر الشافعي ( ،2112ص )351 .أن الملل األكاديمي ينشأ نتيجة قيام الاالب بممارسة األنشاة
الدراسية التى تنقصها االثارة أو نتيجة لفستمرار فى موقف تعليمي ال يميل إليه ،أو ينشأ نتيجة عدم
القدرة على مواجهة أساليب وطرق التدريس التى يتبعها المعلمين ،وما ينتج عنها من رتابة المحاضرات،
باإلضافة إلى صعوبة المحتوى العلمي فى المقررات الدراسية.
وبذلك توجد العديد من العوامل واألسباى التى تؤدى إلى الملل األكاديمي ،منها السمات الشخصية للمتعلم
التى تؤثر بشكل مباشر فى الشعور بالضجر األكاديمي ،مثل الذكاء والحساسية االنفعالية وسرعة التهيج
ودرجة الثبات االنفعالي ،باإلضافة إلى بعط العوامل واألسباى الخارجية مثل طبيعة المهام التعليمية
وصعوبة المواد الدراسية وطبيعة العفقات االجتماعية (فى  :نصار ،2113 ،ص.)31 .
كما يرجع محمود ومحمد ( ،2113ص )324-323 .الملل األكاديمي إلى عوامل داخلية هى خصائص
الاالب أو ادراكه السلبى لخصائص المهام الدراسية ،وقد ترجع إلى عوامل خارجية هى الظروف البيئية
مثل طبيعة المناهج وأساليب التدريس المتبعة وكثافة الفصوص والتعليمات المدرسية ،وكما يؤثر على
الشعور بالضجر عوامل هى مكونات دافعية تقرير الذات المتمثلة فى االستمتاع واالهتمام بالمهام
الدراسية ،والشعور بالكفاية ،وأهمية المهام ومقدار الجهد المبذوص فيها ،والشعور بالضغوط الدراسية،
والخيارات الدراسية والبدائل المتاحة ،والشعور بقيمة وفائدة الدراسية ،وطبيعة العفقات االجتماعية بين
الافى بعضهم البعط وبينهم وبين معلميهم وادارة المدرسة من جهة أخرى.
ويذكر عيسى ( ،2113ص )13 .أن الملل األكاديمي يظهر نتيجة لفشل المتعلم فى العثور على هدف
للت علم ،وشعوره باتجاهات سلبية نحو كل ما يتعلق بالجانب األكاديمي ،مما يعرقله عن المشاركة بشكل
فعاص فى المهام األكاديمية ،باإلضافة إلى ضعف الصلة بين ما يتم دراسته والمستقبل المهني ،أو اعتماد
المعلمين على الشرح النظري دون التفكير فى االستعانة باألنشاة أو الجوانب العملية التى تجذى انتباه
المتعلمين ،واتباع المعلم ألساليب تقويم تقليدية.
ويذكر خشبة والبديوي ( ،2121ص )135 .أن الملل األكاديمي هو نتاج لبعط المعتقدات الخاطئة حوص
ما يتوقعه المتعلم من اشباع الحاجات واستخدام استراتيجيات تدريسية وأنشاة ومقررات ال تتوافق مع
ميوله واهتماماته ،مما يشعره باالضارار لدراستها وفقدان االنتباه واالهتمام بها ،األمر الذى يشعره بعدم
أهمية الوقت واهماله.
ويلخص عبد اللايف ( ،2121ص )421-473 .فى ضوء نتائج عدد من الدراسات السابقة أسباى الملل
األكاديمي فى عدة أسباى منها  :افتقار المقررات الدراسية والمهام األكاديمية للمعنى حيث اموض
الهدف منها ،واالناباع الشخصي الخاطئ عن قيمة الدراسة ،ونقص مشاركة المتعلمين فى العملية
التعليمية ،والقصور فى استخدام طرق التدريس المفئمة مع عدم توفير االمكانيات الفزمة لتحقيق
ً
فضف عن زيادة شعور الاالب بصعوبة المهام المالوبة وعدم مفءمتها لقدراته،
االستفادة الكاملة منها،
كما يمكن ارجاع الشعور بالملل األكاديمي إلى نقص شعور الاالب بالتحدي فى البيئة الدراسية وخاصة
نظرا لما يقدم له من برامج
الاالب الموهوى ،حيث تكون قدراته اير مدركة وحاجاته اير مشبعة؛
ً
دراسية ال تناسب الت حدي المناسب له ،مما يولد لديه وقت كبير من الفراغ يدفعه لإلحساس بالنفور
والكراهية للدراسة.
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كما يذكر اوزرك ( )Ozerk, 2020, P. 122أن الملل األكاديمي يمكن أن يحدث عندما يكون الاالب
اير قادر على حشد انتباهه باستخدام المعلومات الداخلية مثل األفكار والمشاعر ،أو استخدام المعلومات
ضا عندما
الخارجية مثل المحفزات البيئية في الفصل الدراسي ،كما يمكن أن يحدث الملل األكاديمي أي ً
يدرك الاالب حقيقة أنه اير قادر على جذى االنتباه والمشاركة في نشاط معين .
وهناك عدة دراسات أجريت على الملل األكاديمي لمعرفة درجة انتشاره ،والعوامل المؤثرة فيه ،والكشف
عن عفقته ببعط المتغيرات الشخصية ،وطرق الافى فى التعامل معه ،منها  :دراسة السورطي
( )2113التى هدفت تقصى درجة تعرض طلبة الجامعة للملل األكاديمي ،والتعرف على الفروق فى
الملل األكاديمي فى ضوء جنس الالبة ومعدص ايابهم ونوع قبولهم وسنتهم الجامعية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )212طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وأظهرت نتائج الدراسة تعرض أفراد العينة لدرجة
وأخيرا المناهج الدراسية،
عالية من الملل األكاديمي ،جاء مجاص التقويم بالمرتبة األولى ثم طرق التدريس
ً
كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة فى الملل االكاديمي ترجع لمتغيري نوع القبوص والسنة
الجامعية ،ووجود فروق دالة تعزى إلى متغيري الجنس ومعدص الغياى.
ودراسة مان وروبنسون ( )Mann & Robinson, 2009التى سعت إلى تعرف نسبة انتشار الملل
األكاديمي ،وعفقة ذلك بالتحصيل الدراسي ومعدص الغياى ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211طالبًا
وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ( )%73من أفراد العينة يشعرون أن نصف
محاضراتهم على األقل مملة ،وأن ( )%31من أفراد العينة يشعرون بالملل خفص معظم المحاضرات،
ووجود عفقة سالبة دالة بين الملل األكاديمي والمعدص التراكمي للتحصيل الدراسي ،ووجود عفقة موجبة
دالة بين الملل األكاديمي ومعدص التغيب عن حضور المحاضرات ،ويستخدم الافى عدة استراتيجيات
للتعامل مع الملل داخل المحاضرات ،جاءت كما يلى  :نسبة ( )٪5754من الافى يلجئون إلى أحفم
اليقظة ،رسم الشعارات ( ،)٪2254التلوين ( ،)٪7355التحدث إلى الشخص المجاور ( ،)٪7155مراسلة
األشخاص عبر الهاتف المحموص ( ،)٪4757كتابة المفحظات إلى صديق ( ،)٪33المغادرة في وقت
الراحة ( ،)٪2557حساى الوضع المالي ( ،)٪2352ممارسة األلعاى على الهاتف المحموص (،)٪1557
وكتابة قائمة تسوق (.)٪1252
أما دراسة بيكرون وزمفئه ( )Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 2010فقد
استهدفت الكشف عن العفقة بين الملل األكاديمي وكل من الدافعية الداخلية ومشكفت االنتباه والتنظيم
الذاتي والتعلم المنظم ذاتيًا والتحصيل الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )213طالبًا وطالبة بالمرحلة
الجامعية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عفقة موجبة دالة بين الملل األكاديمي ومشكفت االنتباه،
ووجود عفقة سالبة دالة بين الملل األكاديمي وكل من  :الدافعية الداخلية والجهد المبذوص واتقان التعلم
والتنظيم الذاتي والتحصيل الدراسي.
وهدفت دراسة داشمان وزمفئه ( )Daschmann, Goetz & Stupnisky, 2011الكشف عن العفقة
بين الملل األكاديمي والتحصيل فى مادة الرياضيات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1331من طفى
الصف الخامس إلى العاشر في فصوص الرياضيات ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن حوالى ( )%44من
أفراد العينة يشعرون بالملل األكاديمي فى فصوص الرياضيات ،ووجود عفقة سالبة دالة بين الملل
األكاديمي والتحصيل الدراسي فى مادة الرياضيات.
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واستهدفت دراسة ديف روزا وبرناردو ( )Dela Rosa & Bernardo, 2013الكشف عن العفقة بين
المشاعر األكاديمية واستراتيجيات التعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )311طالبًا وطالبة بالمرحلة
الجامعية ،وتوصلت إلى وجود عفقة موجبة دالة بين الشعور اإليجابي (االستمتاع) وكل من
استراتيجيات التعلم العميق وتبنى أهداف اإلتقان واألداء تجاه عملية التعلم ،ووجود عفقة سالبة دالة بين
المشاعر السلبية للقلق وكل من استراتيجيات التعلم العميق وتبنى أهداف اإلتقان واألداء تجاه عملية التعلم.
وسعت دراسة الخوالدة ( )2113إلى التعرف على مستوى الضجر األكاديمي لدى طفى الجامعة،
والتعرف على الفروق فى الضجر األكاديمي تبعًا لمتغير الجنس والفرقة الدراسية ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )273طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية العلوم التربوية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى
الملل األكاديمي لدى الافى جاء بشكل عام متوس ً
اا ،وجاء مجاص التقويم بالمرتبة األولى وبمستوى
مرتفع ،وجاء مجاص المنهاج بالمرتبة الثانية وبمستوى متوسط ،ومجاص طرق التدريس بالمرتبة الثالثة
وبمستوى متوسط ،كما أظهرت النتائج أن االناث أعلى فى الضجر األكاديمي من الذكور ،وأن طفى
الفرقة األولى أقل فى مستوى الضجر األكاديمي عن باقي الفرق األعلى بالكلية.
أما دراسة كينج واريباتامانيل( )King & Areepattamannil, 2014فقد هدفت الكشف عن العفقة بين
المشاعر األكاديمية واالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية ،وتكونت عينة الدراسة من ()1145
طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية ،وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عفقة دالة موجبة بين المشاعر
األكاديمية االيجابية (المتعة ،واألمل) وكل من االستراتيجيات المعرفية (االسهاى ،التنظيم ،والتكرار)
واالستراتيجيات ما وراء المعرفية (التخايط ،المراقبة ،والتنظيم) ،ووجود عفقة سالبة دالة بين المشاعر
األكاديمية السلبية (الملل) وكل من االستراتيجيات المعرفية (االسهاى ،التنظيم ،والتكرار)
واالستراتيجيات ما وراء المعرفية (التخايط ،المراقبة ،والتنظيم).
ودراسة شوكاجلو ( )Schukajlow, 2015هدفت الكشف عن العفقة بين الضجر والتحصيل الدراسي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )132طالبًا وطالبة بالصف التاسع والعاشر ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
مستوى الضجر لدى الذكور اعلى من االناث ،ووجود عفقة سالبة دالة بين الضجر والتحصيل الدراسي.
وتناولت دراسة الم وزمفئه ( )Lam, Chen, Zhang & Liang, 2015نمذجة العفقات بين االنتماء
للمدرسة والمشاعر األكاديمية والتحصيل الدراسي لدى المراهقين ،وتكونت عينة الدراسة من ()412
طالبًا وطالبة بالمر حلة الثانوية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المشاعر األكاديمية (والتي منها الملل)
تتوسط العفقة بين االنتماء المدرسي والتحصيل الدراسي ،حيث كان لدى الافى الذين لديهم إحساس
أكبر باالنتماء للمدرسة من مشاعر إيجابية أكثر ومشاعر سلبية أقل ،مما ساهم بدوره في تحصيلهم
الدراسي.
وهدفت دراسة تزي وزمفئه ( )Tze, Daniels & Klassen, 2015تقييم العفقة بين الملل والدافعية
واستراتيجيات أو سلوكيات التعلم واألداء األكاديمي باستخدام التحليل البعدي  Meta-Analysisلـعدد
( )23دراسة تتعلق بالملل بلغ مجموع أفراد العينات بها ( )13172طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية
والجامعة يمثلون أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن وجود عفقة سالبة دالة
متوساة بين الملل وكل من الدافعية واستراتيجيات التعلم والنتائج األكاديمية ،كما أظهرت التحليفت
البعدية أن حجم التأثير اإلجمالي للملل في كل من مجاالت التعلم والفصوص الدراسية كان ذات حجم صغير
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إلى متوسط ،وتم حساى أحجام تأثير الوسيط وجاءت القيم ( )1541-بين الملل والدافع  )1537-( ،بين
الملل واستراتيجيات التعلم )1512-( ،بين الملل واإلنجاز ،وعند مقارنة المجاالت األكاديمية كانت أحجام
التأثير أعلى في الملل المرتبط بالفصوص الدراسية مقارنة بالملل المرتبط بالتعلم.
وسعت دراسة سيمين وزمفئه ( )Simin, Sirus & Moradi, 2016إلى الكشف عن العفقة بين كل
من معتقدات الذكاء والمشاعر األكاديمية والتحدي األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )121طالبًا
بالمرحلة الجامعية ،وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عفقة دالة بين المشاعر االكاديمية (اليأس ،والقلق،
دورا مه ًما فى ميل الافى إلى الدورات
واالستمتاع) والتحدي األكاديمي ،حيث يكون لتلك المشاعر ً
والمهام والتجارى األكاديمية الصعبة.
أما دراسة جيس ( )Geis, 2016فقد هدفت الكشف عن العفقة بين كل من الملل األكاديمي والكمالية
واالعاقة الذاتية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )132طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة
إلى وجود عفقة موجبة دالة بين الملل األكاديمي وكل من بعد الكمالية (التناقط) واالعاقة الذاتية
األكاديمية والتوجه نح و تجنب األداء ،ووجود عفقة دالة سالبة بين الملل األكاديمي وكل من بعد الكمالية
(وضع معايير عالية) والتوجه نحو اإلتقان.
واستهدفت دراسة سانشيز روساس وإسكيفيل ( )Sanchez-Rosas & Esquivel, 2016تحليل دور
كل من جودة التدريس التعليمي وقيمة المهمة والفعالية الذاتية والملل على االنتباه في الصف ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )474طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جودة التدريس
التعليمي تتنبأ بقيمة المهمة والفعالية الذاتية األكاديمية والملل في الفصل ،كما تؤثر قيمة المهمة والفعالية
الذاتية األكاديمية على الملل واالنتباه في الفصل ،ويعد الملل هو أقوى مؤشر على االنتباه في الفصل.
وسعت دراسة الشافعي ( )2112إلى تعرف مستوى الضجر األكاديمي لدى طفى الجامعة ،والتعرف
على الفروق بين الجنسين والتخصصين النظري والعملي فى الملل األكاديمي ،والكشف عن عفقة
الضجر األكاديمي بكل من االرجاء األكاديمي وقلق المستقبل المهني وتنظيم الذات ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )321طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكليات التربية واآلداى والعلوم والهندسة ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الضجر األكاديمي (االفتقار للدافعية الداخلية ،االدراك السلبى لقيمة
الدراسة ،صعوبة التركيز ،الشعور باالضارار ،والدرجة الكلية) لدى طفى الجامعة ،وعدم وجود فروق
دالة فى الضجر األكاديمي تعزى لمتغير الجنس ،وتوجد فروق دالة فى الضجر األكاديمي تعزى لمتغير
التخصص فى اتجاه طفى التخصص النظري ،حيث جاء الافى ذوى التخصصات النظرية أكثر
ضجرا أكاديميًا مقارنة بالافى ذوى التخصصات العملية ،كما توصلت الدراسة إلى وجود عفقة موجبة
ً
دالة بين الضجر األكاديمي وكل من االرجاء األكاديمي وقلق المستقبل المهني ،ووجود عفقة سالبة دالة
بين الضجر الدراسي والتنظيم الذاتي.
وهدفت دراسة بحيص ( )2112التعرف على مستوى الملل األكاديمي لدى طفى الجامعة ،والتعرف
على الفروق فى الملل األكاديمي تبعًا لمتغيرات  :الجنس ومستوى الدراسة والتخصص ومكان السكن
والمعدص التراكمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )212طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية التربية،
وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى الملل األكاديمي لدى أفراد العينة كان بشكل عام متوس ً
اا ،وجاء
مجاص التقويم بالمرتبة األولى وبمستوى مرتفع ،ثم مجاص أساليب التدريس بالمرتبة الثانية بمستوى
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متوسط ،وجاء مجاص المحتوى التعليمي بالمرتبة الثالثة وبمستوى متوسط ،وأن الذكور أعلى من االناث
فى مستوى الملل األكاديمي ،وأنه ال توجد فروق دالة فى الملل األكاديمي تعزى لمتغير التخصص ،كما
توجد عفقة سالبة دالة بين الملل األكاديمي والمعدص التراكمي للتحصيل الدراسي.
كما سعت دراسة شارى وزمفئه ()Sharp, Hemmings, Kay, Murphy & Elliott, 2017
الكشف عن طرق تعامل الافى مع الملل األكاديمي ،وذلك على عينة تكونت من ( )237طالبًا بالمرحلة
الجامعية ،طرح عليهم سؤاص "إذا وجدت نفسك تشعر بالملل في محاضرة  ،فماذا تفعل؟" ،وأظهرت
النتائج أن نسبة ( )٪4757من الافى يلجئون إلى أحفم اليقظة ،واإلافق ( ،)٪4453والرسائل النصية
( ،)٪3551والعبث أو الخربشة ( ،)٪3755والتحدث إلى أحد الزمفء ( ،)٪2552وترك الفصل عند
االستراحة (.)٪757
وهدفت دراسة بردوفكاك ( )Brdovcak, 2017الكشف عن العفقة بين المشاعر األكاديمية والنجاح
األكاديمي والتحكم فى التعلم وقيمة التعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )124طالبًا وطالبة بالمرحلة
الجامعية ،وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين المشاعر األكاديمية االيجابية (المتعة،
واألمل) وكل من النجاح األكاديمي وقيمة التعلم ،ووجود عفقة سالبة دالة بين المشاعر األكاديمية السلبية
(القلق ،اليأس ،والملل) وكل من النجاح األكاديمي وقيمة التعلم.
أما دراسة بوساري ( )Busari, 2018فقد فحصت دور الدافعية والتوتر والقلق والعواطف كمؤشرات
للتنبؤ بالملل األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )311طالبًا وطالبة بمعهد المعلمين ،وأشارت نتائج
الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بالملل األكاديمي من خفص كل من القلق والدافعية والعاطفة والتوتر ،وأن
الدافعية هى أقوى مؤشر على الملل األكاديمي.
وهدفت دراسة على ( )2113التعرف على مستوى الضجر وعفقته بالدافع لإلنجاز األكاديمي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )324طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية بكلية الخدمة االجتماعية ،وأشارت نتائج
الدراسة إلى أن أفراد العينة لديهم مستوى مرتفع من الضجر (البعد االجتماعي ،بعد الشعور بعدم الرضا،
بعد االعتيادية والرتابة ،بعد عدم االنتباه وادراك الوقت ،والدرجة الكلية) ،وأن مستوى الضجر لدى
الذكور أعلى من االناث ،ووجود عفقة سالبة دالة بين الضجر والدافع لإلنجاز األكاديمي.
واستهدفت دراسة محمود ومحمد ( )2113الكشف عن العفقة بين الضجر الدراسي وكل من العبء
المعرفي والرجاء والتحصيل الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )311طالبًا وطالبة بالمرحلة
الثانوية ،وكان من بين نتائج الدراسة وجود عفقة موجبة دالة بين الضجر الدراسي والعبء المعرفي،
ووجود عفقة سالبة دالة بين الضجر الدراسي وكل من الرجاء والتحصيل الدراسي.
وسعت دراسة بوخاة وجعفور ( )2113إلى تعرف مستوى الملل األكاديمي لدى تفميذ المرحلة الثانوية،
والتعرف على الفروق فى الملل األكاديمي وفقًا لمتغير التخصص الدراسي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )111طالبًا بالمرحلة الثانوية ( 74بالتخصص العلمي 42 ،بالتخصص األدبي) ،وتوصلت الدراسة إلى
أن مستوى الملل األكاديمي (طرق التدريس ،التقويم ،المنهاج ،والدرجة الكلية) لدى عينة الدراسة مرتفع،
وأنه توجد فروق دالة فى الملل األكاديمي تعزى لمتغير التخصص الدراسي ،حيث جاء طفى التخصص
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العلمي أعلى من أقرانهم بالتخصص األدبي فى الشعور بالملل من طرق التدريس والمنهاج والدرجة
الكلية ،فى حين ال يوجد فرق داص بينهما فى الملل من التقويم.
وهدفت دراسة الخولى ( )2113التحقق من توسط كل من الملل األكاديمي واالرجاء األكاديمي بين تأثير
العبء المعرفي على استراتيجيات المواجهة الفعالة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )371طالبة بالمرحلة
الجامعية بكلية التربية ،وكان من بين نتائج الدراسة أن العبء المعرفي الخارجي يؤثر تأثير سالب مباشر
على المكون الكامن للملل األكاديمي ،كما يؤثر المكون الكامن للملل األكاديمي تأثير موجب مباشر على
المكون الكامن لإلرجاء األكاديمي وذلك لدى مرتفعات ومنخفضات التحصيل الدراسي.
أما دراسة الحميدي واليوسف ( )2113استهدفت الكشف عن العفقة بين الضجر األكاديمي وعادات
العقل ،والتعرف على الفروق فى الضجر األكاديمي تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )273طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وكان من أهم نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة
بين الذك ور واالناث فى الضجر األكاديمي (المنهج ،طرق التدريس ،التقويم ،والدرجة الكلية) ،وعدم
وجود فروق دالة بين طفى التخصصات العلمية وطفى التخصصات األدبية فى مجاالت الضجر
األكاديمي ودرجته الكلية ،كما توجد عفقة دالة بين الضجر األكاديمي وعادات العقل (المثابرة ،التحكم
بالتهور ،االصغاء بتفهم وتعاطف ،التفكير بمرونة ،التفكير فى التفكير ،السعي من أجل الدقة ،التساؤص
وحل المشكفت ،تابيق المعرفة على أوضاع جديدة ،التفكير واالتصاص بوضوح ودقة ،جمع البيانات
باستخدام الحواس ،االبداع والتخيل واالبتكار ،االستجابة بدهشة ورابة ،االقدام على مجازفات مسئولة،
ايجاد الدعابة ،التفكير التبادلي ،واالستعداد الدائم للتعلم).
وهدفت دراسة عيسى ( )2113التحقق من فعالية التدريب على بعط استراتيجيات تناوص االختبار فى
التنظيم االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي لدى طفى جامعة الاائف ،وتكونت عينة الدراسة من
( )13طالبًا بكلية التصاميم والفنون التابيقية ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين :األولى تجريبية والثانية
ضاباة ،وتوصلت الدراسة إلى فعالية التدريب على بعط استراتيجيات تناوص االختبار فى خفط
مستوى الضجر األكاديمي لدى طفى المجموعة التجريبية.
واستهدفت دراسة عقيل والضبع ( )2121التعرف على مستوى االحساس بالملل األكاديمي لدى طفى
برنامج بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة الملك خالد ،والكشف عن العفقة بين الملل األكاديمي وادراك
بيئة التعلم ،والتعرف على الفروق فى الملل األكاديمي تبعًا لمتغيري المستوى الدراسي ومعدص االنجاز
األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )171طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى أن
احساس أفراد العينة بالملل األكاديمي يقع فى حدود المتوسط ،وتوجد عفقة سالبة دالة بين الملل
األكاديمي وادراك أبعاد بيئة التعلم ،وعدم وجود أثر للمستوى الدراسي على الشعور بالملل األكاديمي،
سا بالملل األكاديمي مقارنة بمرتفعي التحصيل
وأن الافى منخفضي التحصيل الدراسي أكثر احسا ً
الدراسي.
وهدفت دراسة ويتوسكا وزمفئه ( )Witowska, Schmidt & Wittmann, 2020الكشف عن دور
الملل فى العفقة بين تنظيم االنفعاالت والتحكم ما وراء المعرفي وادراك مرور الوقت ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )35مشار ًكا تتراوح أعمارهم بين  33-13عا ًما ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الملل
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يتوسط العفقة بين تنظيم االنفعاالت والتفكير فى الوقت ،وأن مستوى الملل يتوسط العفقة بين التحكم ما
وراء المعرفي وادراك مرور الوقت.
يتضح من نتائج الدراسات السابقة وجود عفقة عكسية بين الملل األكاديمي وكل من التحصيل الدراسي
والدافعية للتعلم والتنظيم الذاتي واستراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفية والتوجه نحو االتقان
وقيمة التعلم ،كما توجد عفقة طردية بين الملل األكاديمي وكل من االرجاء األكاديمي وقلق المستقبل
المهني.
تصور نظري للعالقة بين متغيرات الدراسة :
يعبر الملل األكاديمي عن حالة من االجهاد النفسي والبدني ،وتعد الضغوط النفسية سببًا فى الملل
األكاديمي ،ويتعرض طفى الجامعة للعديد من مصادر الضغوط  ،أهمها  :الضغوط المرتبط بعبء
المقرر الدراسي  :والتي ترتبط بعدم كفاية المعلومات القبلية للاالب ،والعادات الدراسية الخاطئة،
ومهارات تعلم اير كافية ،والضغوط المرتبط بالتكنولوجيا  :والذى يظهر فى التعامل مع وسائل
التكنولوجيا المرتباة بالتعليم مثل الفى توى والسبورة االلكترونية ،والضغوط المرتبط بالنواحي المالية
 :والذى يظهر فى عدم امتفك االمكانيات المادية الكافية لتحقيق ااياته ،والضغوط المرتبط بالبيئة
الدراسية  :والتي منها تصميم القاعات الدراسية والبيئة الفيزيقية بها ،والضغوط الثقافية  :والتي تتمثل فى
تركيب المجتمع وظروفه البيئية واالجتماعية والثقافية (فى  :شلبي والقصبي ،2115 ،ص.)12-17 .
ويذكر بوساري ( )Busari, 2018, P. 161أن الافى يكونون أكثر عرضة للشعور بالملل األكاديمي
عندما يتعاملون مع مادة صعبة للغاية بالنسبة لهم ،حيث تستهلك المزيد من الذاكرة العاملة ،كما أن
الافى الذين يتعرضون للتوتر بسبب الصدمة العاطفية على سبيل المثاص هم أكثر عرضة للشعور
بالملل ،ويمكن للضغوط اليومية مثل الفصل الدراسي الصاخب أن يستنزف انتباه الافى ويساهم في
شعورهم بالملل .
وتؤثر الفعالية الذاتية فى قدرة الافى على مواجهة هذه الضغوط ،حيث أنه فى ضوء نظرية الفعالية
الذاتية لباندورا تؤدي زيادة الثقة في الذاكرة إلى ارتفاع أداء الذاكرة؛ ألن ارتفاع الثقة يجعل الفرد يبذص
جهدًا أكبر ،ومزيد من المثابرة في مواجهة الصعوبات ،ووضع أهداف أداء أعلى ،والشعور بمستوى أقل
من القلق (.)Iacullo, Marucci & Mazzoni, 2016, P. 238
كما توجد تأثيرات واضحة للكفاءة الذاتية للذاكرة على األداء األكاديمي لألفراد ،والتي تبدو نتيجة
العتقادات األفراد الفعلية عما يمكن أن يحققوه ،والتي تكون بمثابة منبئات قوية باألداء الفحق ،كما تؤثر
الفعالية الذاتية للذاكرة على الافى فيما يفعلونه من خفص تأثير االختبارات التى يقومون بأدائها والجهد
المستنفذ والمثابرة والدأى الذى يمارسونه عند تزايد العوائق ،وتؤثر الفعالية الذاتية كميكانزيم توساي فى
المخرجات األكاديمية بين التأثيرات القبلية والسلوك الفحق (عاشور ،2113 ،ص)413-413 .
وتؤثر مشكفت التنظيم االنفعالي فى استمتاع الافى بالدراسة ،حيث أن عجز الاالب عن ادراك
انفعاالته وفهمها وتقبلها ،وعجزه عن االندماج فى السلوكيات الهادفة وتعديل االستجابات المناسبة للموقف
عند حدوث االنفعاالت السلبية يؤدى ذلك إلى جعله أكثر عزلة وأقل فاعلية فى االنجاز األكاديمي.
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ويفترض تروجولو وميدرانو ( )Trogolo & Medrano, 2012, P. 37أن الافى الذين يتمتعون
بقدرات أعلى على تنظيم االنفعاالت قد يكونون أكثر قدرة على توليد االنفعاالت اإليجابية ،والتخلص من
االنفعاالت السلبية ،وبناء الدعم االجتماعي ،والتعامل مع التوتر وإحراز تقدم نحو أهدافهم ،والتي بدورها
قد تؤدي إلى الرضا األكاديمي .بينما استخدام الاالب الستراتيجيات اير تكيفية فى تنظيم االنفعاالت
المرتباة بالضغوط الدراسية قد يزيد من فرص تعرضه لفحتراق األكاديمي ( Seibert, Bauer, May
.)& Fincham, 2017, P. 4
ويرى الباحث أن طرق المواجهة األكاديمية والشعور بالملل األكاديمي قد يختلف بين طفى الجامعة
باختفف عوامل الشخصية ،والتي منها الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي.
فروض الدراسة :
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صيااة فروض الدراسة الحالية كما يأتي :
 -1ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوساات درجات طفى كليطة التربيطة بالتخصطص األدبطي
ومتوساات درجات أقرانهم بالتخصص العلمي فى كل من طرق المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الواقعي والمتوسطط الفرضطي فطى الملطل األكطاديمي
لدى طفى كلية التربية.
 -3يوجططد تططأثير داص احصططائيًا لكططل مططن مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة (مططنخفط مرتفططع) ومسططتوى
صعوبات التنظيم االنفعالي (منخفط مرتفع) والتفاعل بينهما فطى تبطاين درجطات ططفى كليطة التربيطة فطى
طرق المواجهة األكاديمية.
يوجططد تططأثير داص احصططائيًا لكططل مططن مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة (مططنخفط مرتفططع) ومسططتوى
-4
صعوبات التنظيم االنفعالي (منخفط مرتفع) والتفاعل بينهما فطى تبطاين درجطات ططفى كليطة التربيطة فطى
الملل األكاديمي.
 -7يمكن التنبؤ الداص إحصائيًا بدرجات طفى كلية التربية فى الملل األكاديمي من خطفص درجطاتهم فطى
الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي وطرق المواجهة األكاديمية.
إجراءات الدراسة :
أوالا  :عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة الميدانية من ( )333طالبًا وطالبة ( 232اناث 42 ،ذكور )1بالفرقة الرابعة بكلية
التربية جامعة المنصورة ،منهم ( )141بالتخصص األدبي ( 122اناث 17 ،ذكور) ،و()135
بالتخصص العلمي ( 122اناث 31 ،ذكور) ،تمتد أعمارهم بين ( )22-21عا ًما ،وتم التابيق خفص العام
الدراسي ( ،)2121-2121وتم االعتماد على قيمة الوسيط فى تصنيف الافى إلى منخفضين ومرتفعين
فى الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي ،مع استبعاد الافى الحاصلين على درجة تساوى
 1عدد الافى الذكور بكلية التربية جامعة المنصورة مقارنة بعدد الاالبات االناث صغير جدًا.
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ضا 122 ،طالبًا مرتفعًا) فى
قيمة الوسيط وكان عددهم ( )17طالبًا ،وبلغ عدد الافى ( 175طالبًا منخف ً
ضا 121 ،طالبًا مرتفعًا) فى صعوبات التنظيم
الفعالية الذاتية للذاكرة ،وبلغ عدد الافى ( 123طالبًا منخف ً
االنفعالي.
ثانيا ا  :أدوات الدراسة :
 -2مقياس الفعالية الذاتية للذاكرة

إعداد (الباحث الحالي)

بعد االطفع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالفعالية الذاتية للذاكرة ،واالطفع على
بعط المقاييس التى تناولت الفعالية الذاتية للذاكرة ( ،)Krichmar, 2001; Stolder, 2012وبعط
المقاييس التى تناولت الفعالية الذاتية للذاكرة ضمن أبعاد ما وراء الذاكرة ( Troyer & Rich, 2002؛
العارضة والعشيري ،)2115 ،قام الباحث الحالي بوضع ( )21مفردة لقياس الفعالية الذاتية للذاكرة ،من
نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس خماسي التدرج (تنابق بدرجة كبيرة جداً،
تنابق بدرجة كبيرة  ،تنابق بدرجة متوساة ،تنابق بدرجة قليلة ،تنابق بدرجة قليلة جداً) ،وتتراوح
الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة ،وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع
الفعالية الذاتية للذاكرة.
وللتحقق من صدق المقياس واتساقه وثباته ،قام الباحث الحالي بإتباع الخاوات اآلتية:
صدق المقياس :
قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين :
صدق المحكمين  :قام الباحث بعرض مفردات المقياس في صورته األولية وعددها ( )21مفردة على
خمسة من المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي؛ وذلك للحكم على مناسبة المفردات للهدف
الذى تقيسه ،ومدى وضوح المفردات ومفءمة صيااتها اللغوية.
وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قام الباحث بتعديل صيااة بعط مفردات المقياس ،وتراوحت نسب
اتفاق المحكمين على مفردات المقياس من  %31إلى  ،%111وهى نسب مقبولة؛ لذلك لم يحذف الباحث
أية مفردة من مفردات المقياس.
الصدق التمييزى لمفردات المقياس  :من خفص معرفة داللة الفروق بين متوساات درجات مجموعة
الافى المرتفعين ومتوساات درجات الافى المنخفضين في الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس
(أعلى وأقل  %25من الدرجة الكلية للبعد) ،وذلك على كل مفردة  ،حيث تم تابيق المقياس على عينة
تكونت من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.
وباستخدا م اختبار "ت" أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات
مجموعة الافى المرتفعين ( 27طالبًا وطالبة) ومتوساات درجات مجموعة الافى المنخفضين (27
طالبًا وطالبة) في جميع مفردات مقياس الفعالية الذاتية للذاكرة لصالح مجموعة المرتفعين ،وجاءت دالة
عند مستوى ( )1511لجميع مفردات المقياس ،عدا قيمة " "tلمفردتين جاءت اير دالة ،لذلك قام الباحث
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بحذفهما ،وقد تراوحت قيم "ت" الدالة بالنسبة للمفردات من  3515إلى  ، 5537وبذلك أصبح عدد
مفردات المقياس ( )13مفردة.
االتساق الداخلي للمقياس :
قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس،
وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية ،وجاءت
نتائج معامفت ارتباط بيرسون دالة إحصائيًا عند مستوى ( ،)1511وتراوحت قيم معامفت االرتباط من
 1532إلى  ، 1551وجميع القيم أعلى من  1541عدا مفردة واحدة تشير إلى وجود عفقة ضعيفة (مراد،
 ،2111ص ،)173 .لذلك قام الباحث بحذفها ،وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس ( )15مفردة.
ثبات المقياس
قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  :حيث قام الباحث بحساى معامل ألفا كرونباخ
للمقياس ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية،
وجاءت قيمة معامل الثبات باريقة ألفا كرونباخ  ، 1532وهى قيمة ثبات مقبولة ،حيث يكون معامل
ضا اذا كان أقل من ( 152مراد وسليمان ،2117 ،ص.)321 .
الثبات منخف ً
يتضح مما سبق أن مقياس الفعالية الذاتية للذاكرة يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر استخدامه
في الدراسة الحالية ،ويتكون في صورته النهائية من ( )15مفردة.
 -2مقياس صعوبات التنظيم االنفعالي

إعداد (الباحث الحالي)

بعد االطفع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بصعوبات التنظيم االنفعالي ،قام الباحث
بتبني تصور جراتز ورويمر( (Gratz & Roemer, 2004الذى يشير إلى وجود ستة أبعاد أساسية
لصعوبات التنظيم االنفعالي ،وهى :
أ -صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية  :وتتمثل فى العجز عن قبوص الفرد لردود أفعاله فى حالة
االنزعاج أو الضيق ،حيث يشعر باالستياء أو الحرج منها.
ى -صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف  :وتعنى وجود قصور لدى الفرد فى التفكير أو
التركيز فى إنجاز األعماص عندما يشعر باالنزعاج أو الضيق.
ج -صعوبة التحكم ف ى االندفاع  :وتظهر فى عجز الفرد عن ضبط انفعاالته وتصرفاته عندما يتعرض
لمواقف مزعجة.
د -صعوبة الوعى االنفعالي  :وتظهر فى قصور لدى الفرد فى االنتباه لمشاعره أو التعبير عنها عندما
يكون منزع ًجا.
ه -صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت  :وتعنى عجز الفرد عن القيام بإجراءات
تساعده على تنظيم انفعاالته عندما يتعرض لمواقف مزعجة.
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و -صعوبة الوضوح االنفعالي  :وتشير إلى شعور الفرد بالحيرة لعجزه عن تحديد مشاعره تجاه األشياء
واألشخاص من حوله.
وفى ضوء خصائص تلك األبعاد والتي تناولتها األدبيات النظرية واألفكار التى ذكرت فى المقياس
األجنبي لجراتز ورومير ( )Gratz & Roemer, 2004قام الباحث الحالي بوضع ( )32مفردة لقياس
صعوبات التنظيم االنفعالي ،من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس خماسي
التدرج (تنابق بدرجة كبيرة جداً ،تنابق بدرجة كبيرة  ،تنابق بدرجة متوساة ،تنابق بدرجة قليلة،
تنابق بدرجة قليلة جداً) ،وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة ،وتشير الدرجة
المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع صعوبات التنظيم االنفعالي.
وللتحقق من اتساق المقياس وصدقه وثباته ،قام الباحث الحالي بإتباع الخاوات اآلتية:
االتساق الداخلي للمقياس :
قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى
تنتمى إليه ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية
التربية ،وجاءت نتائج معامفت ارتباط بيرسون دالة إحصائيًا عند مستوى ( ،)1511وتراوحت قيم
معامفت االرتباط من  1542إلى  1551للبعد األوص (صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية) ،وتراوحت قيم
معامفت االرتباط من  1573إلى  1532للبعد الثاني (صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف)،
وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1574إلى  1533للبعد الثالث (صعوبة التحكم فى االندفاع)،
وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1532إلى  1553للبعد الرابع (صعوبة الوعى االنفعالي)،
وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1575إلى  1552للبعد الخامس (صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات
لتنظيم االنفعاالت) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1571إلى  1555للبعد السادس (صعوبة
الوضوح االنفعالي) ،وجميع القيم أعلى من  1541عدا مفردة واحدة بالبعد الرابع تشير إلى وجود عفقة
ضعيفة (مراد ،2111 ،ص ،)173 .لذلك قام الباحث بحذفها ،وبذلك أصبح عدد مفردات المقياس ()37
مفردة.
كما قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت قيم معامل
ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس  :صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية ،صعوبة االندماج فى السلوك
الموجه نحو الهدف ،صعوبة التحكم فى االندفاع ،صعوبة الوعى االنفعالي ،صعوبة الوصوص إلى
استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،صعوبة الوضوح االنفعالي ،وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة عند
مستوى ( ،)1511وكانت القيم على التوالي .1552 ،1537 ،1532 ،1533 ،1551 ،1551 :
صدق المقياس :
قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين :
الصدق التمييزى لمفردات المقياس  :من خفص معرفة داللة الفروق بين متوساات درجات مجموعة
الافى المرتفعين ومتوساات درجات الافى المنخفضين في الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس
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(أعلى وأقل  %25من الدرجة الكلية للبعد) ،وذلك على كل مفردة  ،حيث تم تابيق المقياس على عينة
تكونت من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.
وباستخدام اختبار "ت" أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات
مجموعة الافى المرتفعين ( 27طالبًا وطالبة) ومتوساات درجات مجموعة الافى المنخفضين (27
طالبًا وطالبة) في جميع مفردات مقياس صعوبات التنظيم االنفعالي لصالح مجموعة المرتفعين ،وجاءت
دالة عند مستوى ( )1511لجميع مفردات أبعاد المقياس  :صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية ،صعوبة
االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف ،صعوبة التحكم فى االندفاع ،صعوبة الوعى االنفعالي ،صعوبة
الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،صعوبة الوضوح االنفعالي ،وقد تراوحت قيم " "tبالنسبة
لمفردات تلك األبعاد على التوالي 7543( :إلى  5551( ،)3512إلى  7541( ،)11523إلى ،)17522
( 3533إلى  4553( ،)11542إلى  4512( ،)11572إلى  ،)3552ولم يسفر الصدق التمييزى لمفردات
المقياس عن حذف أية مفردة من المفردات ،وبذلك يظل عدد مفردات المقياس ( )37مفردة.
الصدق العاملي التوكيدي :قام الباحث بالتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس من خفص مفءمة نموذج
سداسي العوامل لبيانات عينة مكونة من ( )32طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية ،ويعرض جدوص
( ) 1تشبعات العوامل الستة على عامل كامن واحد ومؤشرات المفءمة للنموذج ،حيث يتضح بالجدوص
مفءمة النموذج للبيانات حيث اقتربت قيم جميع مؤشرات النموذج من المؤشرات القياسية ،كما يتضح به
داللة قيم تشبعات العوامل الستة عند مستوى (.)1511
جدول ( )2نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس صعوبات التنظيم االنفعالي وتشبعات العوامل
ومؤشرات مالءمة النموذج
نموذج التحليل العاملي

التشبع
Estimate
.579
.664
.786
.804
.817
.687

المسار

F1
F1
F1
F1
F1
F1

<--<--<--<--<--<---

Fdre1
Fdre2
Fdre3
Fdre4
Fdre5
Fdre6

Model Fit : Chi-square = 6.793 & Degrees of freedom = 8 & Probability level
& = .559 & CMIN= 6.793 & CMIN\DF= 0.849 & CFI=1.000 & IFI =1.005
TLI=1.010 & & RMSEA=.000
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ثبات المقياس
قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  :حيث قام الباحث بحساى معامل ألفا كرونباخ
لكل بعد من أبعاد المقياس على حده وللمقياس ككل ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ()32
طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدوص اآلتي :
جدول ( )2قيم معامالت ثبات مقياس صعوبات التنظيم االنفعالي
عدد المفردات ألفا كرونباخ
صعوبات التنظيم االنفعالي
2.99
9
صعوبة قبول االستجابات االنفعالية
2.92
9
صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف
2.99
9
صعوبة التحكم فى االندفاع
2.92
9
صعوبة الوعى االنفعالي
2.92
9
صعوبة الوصول إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت
2.99
9
صعوبة الوضوح االنفعالي
2.32
99
الدرجة الكلية

يتضح من جدوص ( )2أن قيم معامفت الثبات باريقة ألفا كرونباخ تراوحت من  1524إلى  ، 1531وهى
ضا اذا كان أقل من ( 152مراد وسليمان ،2117 ،ص.
قيم ثبات مقبولة ،حيث يكون معامل الثبات منخف ً
.)321
يتضح مما سبق أن مقياس صعوبات التنظيم االنفعالي يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر
استخدامه في الدراسة الحالية ،ويتكون في صورته النهائية من ( )37مفردة.
 -9مقياس طرق المواجهة األكاديمية إعداد )(Skinner, Pitzer & Steele, 2013
صمم المقياس لقياس إحدى عشرة طريقة للتعامل مع المشكفت األكاديمية ،منها خمس طرق تكيفية (هى:
ُ
التخايط االستراتيجي ،طلب المساعدة ،طلب الراحة ،التشجيع الذاتي ،وااللتزام) ،وست طرق اير
تكيفية (هى :االرتباك ،الهروى ،االخفاء ،الشفقة على الذات ،االجترار ،واالسقاط) ،ويتألف المقياس من
( )77مفردة من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس خماسي التدرج (تنابق
بدرجة كبيرة جداً ،تنابق بدرجة كبيرة  ،تنابق بدرجة متوساة ،تنابق بدرجة قليلة ،تنابق بدرجة قليلة
جداً) ،وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة ،وتشير الدرجة المرتفعة على
المقياس إلى ارتفاع طريقة المواجهة األكاديمية.
وقام الباحث الحالي بتعريب المقياس ،والتحقق من خصائصه السيكومترية  :االتساق والصدق والثبات،
من خفص اتباع الخاوات اآلتية:
االتساق الداخلي للمقياس :
قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى
تنتمى إليه ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )31طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية
التربية ،وجاءت نتائج معامفت ارتباط بيرسون دالة إحصائيا ً عند مستوى ( ،)1511وتراوحت قيم
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معامفت االرتباط من  1523إلى  1531للبعد األوص (التخايط االستراتيجي) ،وتراوحت قيم معامفت
االرتباط من  1543إلى  1531للبعد الثاني (طلب المساعدة) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من 1555
إلى  1533للبعد الثالث (طلب الراحة) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1573إلى  1557للبعد
الرابع (التشجيع الذاتي) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1551إلى  1537للبعد الخامس (االلتزام)،
وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1523إلى  1533للبعد السادس (االرتباك) ،وتراوحت قيم معامفت
االرتباط من  1523إلى  1554للبعد السابع (الهروى) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1553إلى
 1532للبعد الثامن (االخفاء) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1553إلى  1532للبعد التاسع (الشفقة
على الذات) ،وتراوحت قيم معامفت االرتباط من  1534إلى  1533للبعد العاشر (االجترار) ،وتراوحت
قيم معامفت االرتباط من  1521إلى  1533للبعد الحادي عشر (االسقاط) ،وجميع القيم أعلى من ،1541
مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بين مفردات المقياس (مراد ،2111 ،ص ،)173 .وبذلك أسفر االتساق
الداخلي للمقياس عن عدم حذف أي مفردات ،وظل عدد مفردات المقياس ( )77مفردة.
وقام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل طريقة تكيفية والدرجة الكلية لطرق المواجهة
األكاديمية التكيفية ،وجاءت قيم معامل ارتباط بيرسون بين طرق المواجهة األكاديمية التكيفية  :التخايط
االستراتيجي ،طلب المساعدة ،طلب الراحة ،التشجيع الذاتي ،االلتزام ،وبين الدرجة الكلية لارق
المواجهة األكاديمية التكيفية دالة عند مستوى ( ،)1511وكانت القيم على التوالي ،1522 ،1573 :
.1551 ،1573 ،1524
كما قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل طريقة غير تكيفية والدرجة الكلية لطرق المواجهة
األكاديمية غير التكيفية ،وجاءت قيم معامل ارتباط بيرسون بين طرق المواجهة األكاديمية اير التكيفية :
االرتباك ،الهروى ،االخفاء ،الشفقة على الذات ،االجترار ،االسقاط ،وبين الدرجة الكلية لارق المواجهة
األكاديمية اير التكيفية دالة عند مستوى ( ،)1511وكانت القيم على التوالي ،1573 ،1543 ،1522 :
.1522 ،1572 ،1552
صدق المقياس :
قام الباحث بحساب الصدق التمييزى لمفردات المقياس  :من خفص معرفة داللة الفروق بين
متوساات درجات مجموعة الافى المرتفعين ومتوساات درجات الافى المنخفضين في الدرجة
الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس (أعلى وأقل  %25من الدرجة الكلية للبعد) ،وذلك على كل مفردة ،حيث
تم تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )31طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.
وباستخدام اختبار "ت" أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات
مجموعة الافى المرتفعين ( 27طالبًا وطالبة) ومتوساات درجات مجموعة الافى المنخفضين (27
طالبًا وطالبة) في جميع مفردات مقياس طرق المواجهة األكاديمية لصالح مجموعة المرتفعين ،وجاءت
دالة عند مستوى ( )1511لجميع مفردات أبعاد المقياس  :التخايط االستراتيجي ،طلب المساعدة ،طلب
الراحة ،التشجيع الذاتي ،االلتزام ،االرتباك ،الهروى ،االخفاء ،الشفقة على الذات ،االجترار ،االسقاط،
وقد تراوحت قيم " "tبالنسبة لمفردات تلك األبعاد على التوالي 2531( :إلى  3551( ،)12511إلى
 11531( ،)11513إلى  4522( ،)14524إلى  7535( ،)11511إلى  5572( ،)12515إلى ،)12574
( 3512إلى  3523( ،)3532إلى  5542( ،)12511إلى  12537( ،)17543إلى  7553( ،)13537إلى
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 ،)14533ولم يسفر الصدق التمييزى لمفردات المقياس عن حذف أية مفردة من المفردات ،وبذلك يظل
عدد مفردات المقياس ( )77مفردة.
ثبات المقياس
قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  :حيث قام الباحطث بحسطاى معامطل ألفطا كرونبطاخ
لكل بعد من أبعاد المقياس على حده ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونطت مطن ( )31طالبًطا وطالبطة
بالفرقة الرابعة بكلية التربية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدوص اآلتي:
جدول ( )9قيم معامالت ثبات مقياس طرق المواجهة األكاديمية
طرق المواجهة األكاديمية
التخطيط االستراتيجي
طلب المساعدة
طلب الراحة
التشجيع الذاتي
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق التكيفية
االرتباك
الهروب
االخفاء
الشفقة على الذات
االجترار
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق غير التكيفية

عدد المفردات
9
9
9
9
9
29
9
9
9
9
9
9
92

ألفا كرونباخ
2.93
2.99
2.93
2.93
2.99
2.99
2.92
2.99
2.93
2.99
2.39
2.99
2.99

يتضح من جدوص ( )3أن قيم معامفت الثبات باريقة ألفا كرونباخ تراوحت من  1523إلى  ، 1534وهى
ضا اذا كان أقل من ( 152مراد وسليمان ،2117 ،ص.
قيم ثبات مقبولة ،حيث يكون معامل الثبات منخف ً
.)321
يتضح مما سبق أن مقياس طرق المواجهة األكاديمية يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر
استخدامه في الدراسة الحالية ،ويتكون في صورته النهائية من ( )77مفردة.
 -9مقياس الملل األكاديمي

إعداد (الباحث الحالي)

بعد االطفع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالملل األكاديمي ،واالطفع على بعط
المقاييس التى أعدت لقياس الملل االكاديمي (السورطي 2113 ،؛ الخوالدة 2113 ،؛ بحيص 2112 ،؛
 ،)Sharp, Hemmings, Kay, Murphy & Elliott, 2017ومقياس المشاعر المرتباة بالتعلم
اعداد ( ،)Pekrun, Goetz, & Perry, 2005قام الباحث بتحديد ثفثة مجاالت أساسية للملل
األكاديمي ،هى :
أ -الملل من المحتوى الدراسي  :ويظهر فى شعور الاالب بغياى االحساس بالقيمة والمعنى والترابط لما
يتلقاه من محتوى تعليمي.
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ى -الملل من طرق التدريس  :ويظهر فى شعور الاالب بالسلبية والرتابة واالفتقار لإلثارة وصعوبة
تركيز االنتباه نتيجة االفتقار لوسائل الجذى فى التدريس.
ج -الملل من التقويم  :ويظهر فى شعور الاالب بالضيق والنفور والقلق من طرق التقويم ومحتواها،
وخاصة نظام االمتحانات وطبيعة األسئلة بها.
وفى ضوء خصائص الشعور بالملل األكاديمي فى تلك المجاالت والتي تناولتها األدبيات النظرية قام
الباحث الحالي بوضع ( ) 31مفردة لقياس الملل األكاديمي ،من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة
عليه في ضوء مقياس خماسي التدرج (تنابق بدرجة كبيرة جداً ،تنابق بدرجة كبيرة  ،تنابق بدرجة
متوساة ،تنابق بدرجة قليلة ،تنابق بدرجة قليلة جداً) ،وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات
ودرجة واحدة ،وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع الملل األكاديمي.
وللتحقق من صدق المقياس واتساقه وثباته ،قام الباحث الحالي بإتباع الخاوات اآلتية:
صدق المقياس :
قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين :
صدق المحكمين  :قام الباحث بعرض مفردات المقياس في صورته األولية وعددها ( )31مفردة على
خمسة من المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي؛ وذلك للحكم على مناسبة المفردات للبعد الذى
تقيسه ،ومدى وضوح المفردات ومفءمة صيااتها اللغوية.
وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قام الباحث بتعديل صيااة بعط مفردات المقياس ،وتراوحت نسب
اتفاق المحكمين على مفردات المقياس من  %31إلى  ،%111وهى نسب مقبولة؛ لذلك لم يحذف الباحث
أية مفردة من مفردات المقياس.
الصدق التمييزى لمفردات المقياس  :من خفص معرفة داللة الفروق بين متوساات درجات مجموعة
الافى المرتفعين ومتوساات درجات الافى المنخفضين في الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس
(أعلى وأقل  %25من الدرجة الكلية للبعد) ،وذلك على كل مفردة  ،حيث تم تابيق المقياس على عينة
تكونت من ( )31طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.
وباستخدام اختبار "ت" أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات
مجموعة الافى المرتفعين ( 27طالبًا وطالبة) ومتوساات درجات مجموعة الافى المنخفضين (27
طالبًا وطالبة) في جميع مفردات مقياس الملل األكاديمي لصالح مجموعة المرتفعين ،وجاءت دالة عند
مستوى ( )1511لجميع مفردات مجاالت المقياس  :الملل من المحتوى الدراسي ،الملل من طرق
التدريس ،الملل من التقويم ،وقد تراوحت قيم " "tبالنسبة لمفردات تلك المجاالت على التوالي7573( :
إلى  2532( ،)14573إلى  7533( ،)12525إلى  ،)12522ولم يسفر الصدق التمييزى لمفردات
المقياس عن حذف أية مفردة من المفردات ،وبذلك يظل عدد مفردات المقياس ( )31مفردة.
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االتساق الداخلي للمقياس :
قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للمجال
الذى تنتمى إليه ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من ( )31طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية
التربية ،وجاءت نتائج معامفت ارتباط بيرسون دالة إحصائيًا عند مستوى ( ،)1511وتراوحت قيم
معامفت االرتباط من  1542إلى  1557للمجاص األوص (الملل من المحتوى الدراسي) ،وتراوحت قيم
معامفت االرتباط من  1527إلى  1531للمجاص الثاني (الملل من طرق التدريس) ،وتراوحت قيم
معامفت االرتباط من  1543إلى  1552للمجاص الثالث (الملل من التقويم) ،وجميع القيم أعلى من ،1541
مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بين مفردات المقياس (مراد ،2111 ،ص ،)173 .وبذلك أسفر االتساق
الداخلي للمقياس عن عدم حذف أي مفردات ،وظل عدد مفردات المقياس ( )31مفردة.
كما قام الباحث بحساى معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت قيم معامل
ارتباط بيرسون بين مجاالت المقياس  :الملل من المحتوى الدراسي ،الملل من طرق التدريس ،الملل من
التقويم وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى ( ،)1511وكانت القيم على التوالي ،1532 ،1531 :
.1533
ثبات المقياس
قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  :حيث قام الباحث بحساى معامل ألفا كرونباخ
لكل مجاص من مجاالت المقياس على حده وللمقياس ككل ،وذلك بعد تابيق المقياس على عينة تكونت من
( )31طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدوص اآلتي:
جدول ( )9قيم معامالت ثبات مقياس الملل األكاديمي
الملل األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية

عدد
المفردات
22

2.92

22
22
92

2.32
2.99
2.32

ألفا كرونباخ

يتضح من جدوص ( )4أن قيم معامفت الثبات باريقة ألفا كرونباخ تراوحت من  1552إلى  ، 1531وهى
ضا اذا كان أقل من ( 152مراد وسليمان ،2117 ،ص.
قيم ثبات مقبولة ،حيث يكون معامل الثبات منخف ً
.)321
يتضح مما سبق أن مقياس الملل األكاديمي يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات تبرر استخدامه في
الدراسة الحالية ،ويتكون في صورته النهائية من ( )31مفردة.
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نتائج الدراسة وتفسيرها :
نتائج الفرض األول :
ينص الفرض األول على أنهه :الال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين متوسهطات درجهات طهالب كليهة
التربية بالتخصص األدبي ومتوسطات درجهات أقهرانهم بالتخصهص العلمهي فهى كهل مهن طهرق المواجههة
األكاديمية والملل األكاديمي ال.
وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" لحساى داللة الفروق بين عينتين مستقلتين ،للتعطرف
علططى داللططة الفططروق بططين متوسططاات درجططات الاططفى بالتخصصططين العلمططي واألدبططي فططى طططرق المواجهططة
األكاديمية ومجاالت الملل األكاديمي ودرجته الكلية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدوص اآلتي :
جدول ()9
نتائج اختبار التال لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب بالتخصصين العلمي واألدبي فى طرق
المواجهة األكاديمية والملل األكاديمي
طرق المواجهة األكاديمية والملل
األكاديمي

طرق
المواجهة
األكاديم
ية

الملل
األكاديمي

التخطيط االستراتيجي
طلب المساعدة
طلب الراحة
التشجيع الذاتي
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق التكيفية
االرتباك
الهروب
االخفاء
الشفقة على الذات
االجترار
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق غير
التكيفية
الملل من المحتوى الدراسي
الملل من طرق التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل األكاديمي

أدبى (ن=)292
االنحراف
المتوسط
المعياري
2.879
21.25
4.103
15.55
4.782
19.12
3.637
18.87
3.337
19.84
12.431
94.62
4.183
15.51
4.229
11.96
4.824
13.61
4.568
15.09
5.208
17.74
3.910
14.90
16.140
88.81
36.33
37.67
39.37
113.37

6.741
7.497
6.366
19.044

علمي (ن=)239
االنحراف
المتوسط
المعياري
2.809
21.44
3.985
15.92
5.125
18.18
3.208
18.71
3.392
20.19
11.768
94.44
4.289
14.83
4.352
12.30
5.004
13.61
4.637
14.90
5.342
16.88
4.185
14.35
15.783
86.87
37.99
37.93
38.06
113.98

8.447
7.472
6.709
20.674

قيمة
التال

الداللة

-.618
-.837
1.715
.446
-.958
.141
1.459
-.732
.001
.367
1.486
1.225
1.104

.537
.403
.087
.656
.339
.888
.146
.465
.999
.714
.138
.221
.270

-1.924
-.315
1.812
-.279

.056
.753
.071
.780

* دالة عند مستوى ( ** )0.05دالة عند مستوى ()0.01
يتضح مهن جهدول ( : )9عطدم وجطود فطروق دالطة إحصطائيًا بطين متوسطاات درجطات ططفى التخصصطين
األدبي والعلمي فى جميع طرق المواجهة األكاديمية  ،كما ال توجطد فطروق دالطة بينهمطا فطى جميطع مجطاالت
الملططل األكططاديمي ودرجتططه الكليططة .ويعنططى ذلططك أن طططفى التخصصططين األدبططي والعلمططي يسططتخدمون طططرق
المواجهة األكاديمية بنفس المستوى تقريبًا ،كما لديهم شعور متقارى بالملل األكاديمي.
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وتتفططق نتيجططة هططذا الفططرض مططع مططا توصططلت إليططه دراسططة (بحططيص )2112 ،ودراسططة (الحميططدي واليوسططف،
 ) 2113من أنه ال توجد فروق دالة فى الملل األكطاديمي تعطزى لمتغيطر التخصطص .وتتعطارض نتيجطة هطذا
الفرض مع ما توصلت إليه دراسة (الشافعي )2112 ،من وجود فروق دالة فى الضجر األكطاديمي تعطزى
لمتغيططر التخصططص فططى اتجططاه طططفى التخصططص النظططري ،ومططا توصططلت إليططه دراسططة (بوخاططة وجعفططور،
 ) 2113من وجود فطروق دالطة فطى الملطل األكطاديمي تعطزى لمتغيطر التخصطص الدراسطي فطى اتجطاه ططفى
التخصص العلمي.
ويعططزى الباحططث عططدم وجططود فططروق دالططة فططى طططرق المواجهططة األكاديميططة والملططل األكططاديمي ترجططع إلططى
التخصص الدراسي إلى أن الافى على اختفف تخصصاتهم الدراسية يتعرضون تقريبًا لطنفس الظطروف
البيئية والممارسات التعليمية التى تشكل لديهم طرق المواجهة األكاديمية التى يستخدمونها فى التعامل مطع
أنطواع مختلفطة مططن المشطكفت والصططعوبات التطى تتعلططق بالدراسطة والطتعلم ،كمططا أن النظطام التعليمططي لطم يعططد
مشوقًا أو ملبيًا لحاجة حقيقية لديهم ،حيث إن بعط الافى يدرسون فى تخصص ال يتسق مطع ميطولهم أو
راباتهم ،فقد التحقوا به ليس من خفص رابة حقيقيطة تطدفعهم إلطى تحقيطق ذواتهطم وإنمطا أجبطروا عليطه بفعطل
درجاتهم فى الثانوية العامة ،وهناك طفى يرون أن المناهج الدراسية بعيدة عن واقع الحياة اليومية واير
ملبية لمتالبات سوق العمل وبالتالي يشككون فى قيمة ما يطتم تعلمطه ،أو أن المنطاهج الدراسطية جافطة شطديدة
الصططعوبة وبالتططالي أعلططى مططن قططدراتهم العقليططة األمططر الططذى يجعططل األمططر شططاق ومرهططق بالنسططبة لهططم ،أو أن
ال مناهج الدراسية شديدة السهولة وبالتطالي أقطل مطن قطدراتهم العقليطة األمطر الطذى يجعلهطم فاقطدي الرابطة فطى
التعلم ،وهنطاك ططفى يطرون أن النظطام التعليمطي ال يتسطق مطع أسطلوى الطتعلم الطذى يفضطلونه ،أو أن ططرق
التدريس بعيدة عن الفاعلية والجاذبية وبالتالي نقص االستفادة العلمية األمر الذى يجعلهم فاقدي الرابة فى
حضور المحاضرات أو التركيز أثناء حضورها ،وهنطاك ططفى يطرون أن نظطم االمتحانطات تقليديطة بعيطدة
عن االستثارة العقلية حيث يغلب عليها أسئلة الحفظ والتذكر ،وكل تلك األسباى تجعل الدراسة مثيرة للملل
وبالتالي النفور منها.
وفى ضوء نتائج الفطرض األوص التطي أشطارت إلطى أنطه ال توجطد فطروق ذات داللطة إحصطائية فطى متوسطاات
درجات طرق المواجهة األكاديمية والملطل األكطاديمي راجعطة لتطأثير التخصطص الدراسطي (علمطي أدبطي)؛
لذلك سوف يتناوص الباحث الفروض التالية بالنسبة للعينة الكلية فقط.
نتائج الفرض الثاني :
ينص الفرض الثاني على أنهه :ال ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين المتوسهط الهواقعي والمتوسهط
الفرضي فى الملل األكاديمي لدى طالب كلية التربية ال.
وللتحقططق مططن هططذا الفططرض اسططتخدم الباحططث اختبططار "ت" لعينططة واحططدة لحسططاى داللططة الفططرق بططين المتوسططط
الواقعي والمتوسط الفرضي 2فى الملل األكطاديمي (المجطاالت والدرجطة الكليطة) ،وتطم اختبطار هطذا الفطرض
لاططفى العينططة الكليططة حيططث أشططارت نتططائج الفططرض األوص بالدراسططة الحاليططة إلططى عططدم وجططود فططروق دالططة
إحصائيًا تعزى إلى متغير التخصص ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدوص اآلتي :

 2المتوسط الفرضي = متوسط درجات البدائل مضروبًا فى عدد المفردات = ( ×3عدد المفردات).
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جدول ()9
داللة الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي فى الملل األكاديمي
المتوسط
الواقعي

االنحراف المعياري

المتوسط
الفرضي

37.30

7.814

30

37.83

7.472

30

الملل من التقويم

38.60

6.590

30

الدرجة الكلية للملل
األكاديمي

113.73

19.984

90

الملل األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس

قيمة التال
*17.173
*
*19.254
*
*24.001
*
*21.829
*

الداللة

الدرجة
القصوى

الوزن
المئوي

.000

50

% 74.6

.000

50

% 75.7

.000

50

% 77.2

.000

150

% 75.8

* دالة عند مستوى ( ** )0.05دالة عند مستوى ()0.01
يتضح من جدول ( : )9وجود فرق دالة إحصائيًا بين المتوسطط الطواقعي والمتوسطط الفرضطي فطى مجطاالت
الملططل األكططاديمي ودرجتططه الكليططة لصططالح المتوسططط الططواقعي ،كمططا تططراوح الططوزن المئططوي لمجططاالت الملططل
األكطططاديمي ودرجتطططه الكليطططة مطططن  % 5452إلطططى  .% 5552ويعنطططى ذلطططك ارتفطططاع شطططعور الاطططفى بالملطططل
األكاديمي.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه دراسة (السورطي )2113 ،ودراسة (الشافعي )2112 ،من
ارتفاع مستوى الملل األكاديمي لدى طفى الجامعة ،وتتعارض نتيجة هذا الفرض جزئيًطا مطع مطا توصطلت
إليططه دراسططة (الخوالططدة )2113 ،ودراسططة (بحططيص )2112 ،ودراسططة (عقيططل والضططبع )2121 ،مططن أن
مستوى الملل األكاديمي لدى طفى الجامعة بشكل عام متوس ً
اا ،حيث جاء مجاص التقويم بالمرتبطة األولطى
بمستوى مرتفع ،وجاء مجالي المحتوى التعليمي وطرق التدريس بمستوى متوسط.
ويعزى الباحث ارتفاع احسطاس الاطفى بالملطل األكطاديمي إلطى عطدة عوامطل منهطا عوامطل داخليطة شخصطية
تتعلق بالقصور فى النواحي المعرفية والمهارية والوجدانية للاالب التى مطن شطأنها مسطاعدته علطى تحقيطق
االنجططاز األكططاديمي ،والتططي منهططا نقططص بعططط االسططتعدادات األكاديميططة والمهططارات الشخصططية الفزمططة
للتخصص األكاديمي الطذى يطدرس بطه الاالطب والفزمطة للتعامطل مطع مشطكفته وصطعوباته ،باإلضطافة إلطى
مجموعة عوامل خارجية من أهمها  :المحتوى الذى قد يكون بعيطدًا عطن واقطع الاطفى وال يشطبع رابطاتهم
واحتياجطاتهم واهتمامططاتهم ،وطططرق التططدريس التقليديططة التططى تشططعر الاططفى بالرتابططة ومحدوديططة أدواره بهططا
والقصور فى وسطائل الجطذى عنطد توصطيل الجوانطب النظريطة وتنفيطذ الجوانطب التابيقيطة للبطرامج التعليميطة
حيث يشيع استخدام طرق التدريس التقليدية القائمة في كثير من األحيان علطى طريقطة المحاضطرة واإللقطاء
وعدم تفاعل الافى بشطكل مناسطب مطع هطذه الاطر ق ،باإلضطافة إلطى نظطام التقطويم الطذى ال يسطتحث تفكيطر
الافى وال يظهر امكاناتهم العقلية؛ العتماده بشكل كبير على استدعاء المعلومات والتعرف عليهطا ،وكطل
تلطك األسططباى تجعطل هططؤالء الاططفى يعيشطون بططف هطدف أكططاديمي واضططح يسطعون إلططى تحقيقطه ،ممططا يجعططل
الدراسة مثيرة للملل ،ومن ثم التنفيس عن تلك المشاعر بالتغيب عن المحاضرات ،وتأجيل اتمطام األنشطاة
واألعمططاص األكاديميططة ،باإلضططافة إلططى تجنططب التفططاعفت والمشططاركات األكاديميططة والتهططرى منهططا ،واشططغاص
الذات بأشياء أخرى اير العملية التعليمية.
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نتائج الفرض الثالث :
يههنص الفههرض الثالههث علههى أنههه  :ال يوجههد ته ثير دال احصههائياا لكههل مههن مسههتوى الفعاليههة الذاتيههة للههذاكرة
(منخفض /مرتفع) ومستوى صعوبات التنظيم االنفعهالي (مهنخفض /مرتفهع) والتفاعهل بينهمها فهى تبهاين
درجات طالب كلية التربية فى طرق المواجهة األكاديمية ال
وللتحقططق مططن هططذه الفططرض اسططتخدم الباحططث اختبططار تحليططل التبططاين ثنططائي االتجططاه متعططدد المتغيططرات التابعططة
لمعرفة داللة واتجاه الفروق بين متوساات درجات مجموعات التصميم العاملي ( )2×2لتفاعل (مسطتوى
الفعالية الذاتية للذاكرة × مستوى صعوبات التنظيم االنفعالي )3لمتغير طرق المواجهة األكاديمية ،وجاءت
النتائج كما توضحها الجداوص (:)3 ، 3 ، 5
جدول ()9
قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لطرق المواجهة األكاديمية وفقا ا لمستوى الفعالية الذاتية للذاكرة
ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي
الفعالية الذاتية للذاكرة
مرتفع (ن=)299
منخفض (ن=)299
طرق المواجهة
األكاديمية
االنحراف
االنحراف
المتوسط
المتوسط
المعياري
المعياري
2.612
21.60
3.045
التخطيط االستراتيجي 21.04
3.824
15.82
4.249
15.78
طلب المساعدة
4.886
18.60
5.065
18.43
طلب الراحة
2.925
18.88
3.756
18.78
التشجيع الذاتي
3.259
20.01
3.401
20.19
االلتزام
10.529
94.90
13.176
الدرجة الكلية للطرق 94.23
التكيفية
4.205
13.81
3.791
16.31
االرتباك
4.345
11.80
4.094
12.50
الهروب
4.522
12.82
5.184
14.41
االخفاء
4.489
13.87
4.374
الشفقة على الذات 16.06
5.287
16.35
5.161
18.13
االجترار
3.834
13.77
4.152
15.31
االسقاط
14.746
82.42
15.319
الدرجة الكلية للطرق 92.72
غير التكيفية

صعوبات التنظيم االنفعالي
مرتفع (ن=)292
منخفض (ن=)299
االنحراف
االنحراف
المتوسط
المتوسط
المعياري
المعياري
2.922 21.24
2.764
21.41
4.430 15.59
3.596
16.01
5.347 18.78
4.566
18.26
3.607 18.74
3.085
18.92
3.302 20.46
3.320
19.74
13.084 94.82
10.592
94.34
13.66
11.93
13.02
13.66
15.67
13.80
81.75

3.949
4.122
4.313
4.503
5.201
3.945
15.223

16.42
12.36
14.18
16.23
18.78
15.24
93.21

3.983
4.346
5.407
4.253
4.928
4.059
14.387

 3تم االعتماد على قيمة الوسيط فى تصنيف الافى إلى منخفضين ومرتفعين  ،مع استبعاد الافى الحاصلين على درجة تساوى قيمة الوسيط ،وبلغت قيمة الوسيط
بالنسبة لمتغير الفعالية الذاتية للذاكرة ( ،)72وبالنسبة لمتغير صعوبات التنظيم االنفعالي (.)121
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جدول ()9

قيم االختبارات المتعددة القبلية لداللة تحليل التباين لتفاعل (الفعالية الذاتية للذاكرة × صعوبات التنظيم
االنفعالي) على طرق المواجهة األكاديمية
مصدر التباين (المتغير
المستقل)

مستوى الفعالية الذاتية
للذاكرة
(أ)

مستوى صعوبات التنظيم
االنفعالي (ب)

التفاعل ( أ × ب )

اسم االختبار

القيمة

ف

بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root
بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root
بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root

.070

2.113

درجات
الحرية
11

خط درجات
الحرية
309

.019

.930

2.113

11

309

.019

.075

2.113

11

309

.019

.075

2.113

11

309

.019

.136

4.421

11

309

.000

.864

4.421

11

309

.000

.157

4.421

11

309

.000

.157

4.421

11

309

.000

.027

.791

11

309

.649

.973

.791

11

309

.649

الداللة

.028

.791

11

309

.649

.028

.791

11

309

.649

يتضططح مططن نتططائج جططدوص ( ) 3أن جميططع قططيم االختبططارات القبليططة إلجططراء تحليططل التبططاين المتعططدد جططاءت دالططة
إحصائيًا فى حالة تأثير مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعطالي ،بينمطا جطاءت
اير دالطة فطى حالطة التفاعطل بينهمطا ،وهطذا يشطير مقطد ًما إلطى وجطود فطروق دالطة فطى متوسطط درجطات ططرق
المواجهططة األكاديميططة بططين مجمططوعتي مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة وأيضططا بططين مجمططوعتي مسططتوى
صعوبات التنظيم االنفعالي ،فى حين ال توجد فروق دالة فطى متوسطط درجطات ططرق المواجهطة األكاديميطة
بين مجموعات التفاعل بين المتغيرين.
كما تم تابيق اختبار ليفين  Levene's Testالختبطار تجطانس التبطاين ،حيطث جطاء لجميطع ططرق المواجهطة
األكاديمية اير داص إحصائيًا ،حيث تراوحت الداللة من  15133إلى  ، 15351مما يوضح تجانس التباين
بين مجموعات الدراسة بالفرض ،وبالتالي مناسبة استخدام تحليطل التبطاين ثنطائي االتجطاه متعطدد المتغيطرات
التابعة الختبار هذا الفرض والوثوق فى نتائجه.
ويوضح جطدوص ( )3نتطائج تحليطل التبطاين المتعطدد ألثطر تفاعطل (مسطتوى الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة × مسطتوى
صعوبات التنظيم االنفعالي) في متوسط درجات طرق المواجهة األكاديمية :
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جدول ()3
نتائج تحليل التباين ألثر تفاعل (الفعالية الذاتية للذاكرة × صعوبات التنظيم االنفعالي) على طرق
المواجهة األكاديمية
مصدر
التباين
(المتغير
المستقل)

مستوى
الفعالية
الذاتية
للذاكرة
(أ)

مستوى
صعوبات
التنظيم
االنفعالي
(ب)

التفاعل
(أ×ب)

المتغير التابع
التخطيط
االستراتيجي
طلب المساعدة
طلب الراحة
التشجيع الذاتي
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق
التكيفية
االرتباك
الهروب
االخفاء
الشفقة على الذات
االجترار
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق
غير التكيفية
التخطيط
االستراتيجي
طلب المساعدة
طلب الراحة
التشجيع الذاتي
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق
التكيفية
االرتباك
الهروب
االخفاء
الشفقة على الذات
االجترار
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق
غير التكيفية
التخطيط
االستراتيجي
طلب المساعدة
طلب الراحة
التشجيع الذاتي
االلتزام

متوسط
المربعات

مجموع
المربعات

قيمة (ف)

الداللة

درجات الحرية

22.352

1

22.352

2.772

.097

1.299
12.045
.095
.496

1
1
1
1

1.299
12.045
.095
.496

.080
.487
.008
.045

.778
.486
.927
.832

65.149

1

65.149

.459

.498

208.424
27.443
126.401
146.363
40.812
96.729

1
1
1
1
1
1

208.424
27.443
126.401
146.363
40.812
96.729

13.746
1.533
5.355
7.767
1.602
6.138

.000
.217
.021
.006
.206
.014

3509.367

1

3509.367

16.724

.000

.089

1

.089

.011

.916

15.727
30.588
1.870
38.706

1
1
1
1

15.727
30.588
1.870
38.706

.965
1.237
.165
3.510

.327
.267
.685
.062

45.128

1

45.128

.318

.573

320.283
3.076
32.145
291.742
551.202
73.901

1
1
1
1
1
1

320.283
3.076
32.145
291.742
551.202
73.901

21.124
.172
1.362
15.481
21.642
4.690

.000
.679
.244
.000
.000
.031

5546.462

1

5546.462

26.432

.000

.238

1

.238

.030

.864

16.810
19.935
.004
.189

1
1
1
1

16.810
19.935
.004
.189

1.032
.806
.000
.017

.311
.370
.985
.896
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مجموع
المربعات

الخط

الكل

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

الداللة

1

91.237

.643

.423

1
1
1
1
1
1

3.640
17.490
5.228
3.535
79.048
16.667

.240
.977
.221
.188
3.104
1.058

.624
.324
.638
.665
.079
.305

1

2.849

.014

.907

319

8.064

319
319
319
319

16.293
24.734
11.318
11.029

319

141.800

319
319
319
319
319
319

15.162
17.898
23.604
18.845
25.469
15.758

319

209.842

درجات الحرية

الدرجة الكلية للطرق
التكيفية
3.640
االرتباك
17.490
الهروب
5.228
االخفاء
3.535
الشفقة على الذات
79.048
االجترار
16.667
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق
2.849
غير التكيفية
التخطيط
2572.309
االستراتيجي
5197.581
طلب المساعدة
7890.192
طلب الراحة
3610.357
التشجيع الذاتي
3518.181
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق
45234.062
التكيفية
4836.681
االرتباك
5709.525
الهروب
7529.826
االخفاء
6011.475
الشفقة على الذات
8124.502
االجترار
5026.906
االسقاط
الدرجة الكلية للطرق
66939.497
غير التكيفية
التخطيط
149527.000
االستراتيجي
85882.000
طلب المساعدة
118695.000
طلب الراحة
118173.000
التشجيع الذاتي
134003.000
االلتزام
الدرجة الكلية للطرق
2934514.000
التكيفية
78608.000
االرتباك
53392.000
الهروب
67436.000
االخفاء
78740.000
الشفقة على الذات
104730.000
االجترار
73379.000
االسقاط
91.237
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مصدر
التباين
(المتغير
المستقل)

المجلد 22

المتغير التابع

مجموع
المربعات

درجات الحرية

الدرجة الكلية للطرق
غير التكيفية

2549901.000
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متوسط
المربعات

قيمة (ف)

الداللة

يتضح من الجدوص ( )3ما يأتي :
 -2بالنسبة لمتغير مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة :
يوجططد تططأثير داص احصططائيًا لمسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة (مططنخفط مرتفططع) فططى بعططط طططرق
أ-
المواجهططة األكاديميططة (االرتبططاك ،االخفططاء ،الشططفقة علططى الططذات ،واالسططقاط) باإلضططافة إلططى الدرجططة الكليططة
للاطرق ايططر التكيفيطة ،حيططث توجططد فطروق ذات داللططة إحصطائية بططين متوسططاات درجطات الاططفى مرتفعططي
الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة ومتوسططاات درجطات الاطفى منخفضططي الفعاليطة الذاتيطة للططذاكرة فطى تلطك الاططرق،
وبطالرجوع لجططدوص ( )5الخططاص بمتوسططاات مجموعططات الدراسططة نجطد أن تلططك الفططروق فططى اتجططاه الاططفى
منخفضي الفعالية الذاتية للذاكرة ،ويعنى ذلك أن تلك الارق تتأثر بالفعالية الذاتية للذاكرة ،فادراك الاالب
أن ذاكرته قوية يقلل من استخدامه لتلك الارق فى المواجهة األكاديمية.
ال يوجد تأثير داص احصائيًا لمستوى الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة (مطنخفط مرتفطع) فطى بعطط ططرق
ى-
المواجهة األكاديميطة (التخاطيط االسطتراتيجي ،طلطب المسطاعدة ،طلطب الراحطة ،التشطجيع الطذاتي ،االلتطزام،
الهططروى ،واالجتططرار) باإلضططافة إلططى الدرجططة الكليططة للاططرق التكيفيططة ،حيططث ال توجططد فططروق ذات داللططة
إحصائية بين متوسطاات درجطات الاطفى مرتفعطي الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة ومتوسطاات درجطات الاطفى
منخفضططي الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة فططى تلططك الاططرق ،ويعنططى ذلططك أن اسططتخدام الاالططب لتلططك الاططرق فططى
المواجهة األكاديمية ال يتأثر بإدراكه لقوة أو كفاءة ذاكرته.
 -2بالنسبة لمتغير مستوى صعوبات التنظيم االنفعالي :
يوجد تأثير داص احصائيًا لمستوى صعوبات التنظيم االنفعالي (منخفط مرتفع) فى بعط طرق
أ-
المواجهطة األكاديميططة (االرتبططاك ،الشططفقة علططى الططذات ،االجتططرار ،واالسططقاط) باإلضططافة إلططى الدرجططة الكليططة
للاطرق ايططر التكيفيطة ،حيططث توجططد فطروق ذات داللططة إحصطائية بططين متوسططاات درجطات الاططفى مرتفعططي
صعوبات التنظيم االنفعالي ومتوسطاات درجطات الاطفى منخفضطي صطعوبات التنظطيم االنفعطالي فطى تلطك
الاطرق ،وبطالرجوع لجطدوص ( )5الخطاص بمتوسطاات مجموعطات الدراسطة نجطد أن تلطك الفطروق فطى اتجططاه
الافى مرتفعي صعوبات التنظيم االنفعالي ،ويعنى ذلك أن تلك الارق تتأثر بمسطتوى صطعوبات التنظطيم
االنفعططالي ،فوجططود صططعوبات فططى التنظططيم االنفعططالي يزيططد مططن اسططتخدام الفططرد لتلططك الاططرق فططى المواجهططة
األكاديمية.
ال يوجططد تططأثير داص احصططائيًا لمسططتوى صططعوبات التنظططيم االنفعططالي (مططنخفط مرتفططع) فططى بعططط
ى-
طططرق المواجهططة األكاديميططة (التخاططيط االسططتراتيجي ،طلططب المسططاعدة ،طلططب الراحططة ،التشططجيع الططذاتي،
االلتزام ،الهروى ،واالخفاء) باإلضافة إلى الدرجة الكلية للارق التكيفية ،حيث ال توجد فروق ذات داللطة
إحصططائية بططين متوسططاات درجططات الاططفى مرتفعططي صططعوبات التنظططيم االنفعططالي ومتوسططاات درجططات
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الاططفى منخفضططي صططعوبات التنظططيم االنفعططالي فططى تلططك الاططرق ،ويعنططى ذلططك أن اسططتخدام الاالططب لتلططك
الارق فى المواجهة األكاديمية ال يتأثر بمستوى صعوبات التنظيم االنفعالي لديه.
 -9بالنسبة ألثر تفاعل (مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة × مستوى صعوبات التنظيم االنفعالي) :
ال يوجد تطأثير داص للتفاعطل بطين مسطتوى الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة ومسطتوى صطعوبات التنظطيم االنفعطالي فطى
جميع طرق المواجهة األكاديمية ،ويعنى ذلك عدم تداخل عاملي الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم
االنفعالي عند تأثيرهما على طرق المواجهة األكاديمية ،على الطرام مطن التطأثير المنفطرد لهمطا علطى بعطط
طرق المواجهة األكاديمية ،وهذا داللة على أن تطأثير كطل منهمطا علطى تلطك الاطرق ال يتوقطف علطى العامطل
اآلخر.
تتفق نتيجة هذا الفرض بصورة اير مباشرة مع ما توصلت إليه دراسة البقيعى ( )2113من وجود عفقة
موجبة دالة بين الرضا عطن الطذاكرة والمرونطة المعرفيطة ،ودراسطة الريمطاوي ( )2115التطى توصطلت إلطى
وجود عفقة سالبة دالة بين ما وراء الذاكرة والضغط النفسى ،ودراسطة عاطا اللطه ( )2113التطى توصطلت
إلى وجود عفقة موجبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي وخداع الذات ،ودراسة محمطد ( )2113التطى
توصلت إلى أن مرتفعي االخفاق المعرفي لديهم صعوبة مرتفعة فى التجهيز االنفعالي.
ويعططزى الباحططث وجططود تططأثير لمسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة علططى بعططط طططرق المواجهططة األكاديميططة
(االرتباك ،االخفاء ،الشفقة على الذات ،واالسقاط) باإلضافة إلى الدرجة الكلية للاطرق ايطر التكيفيطة ،إلطى
أن ادراك الاالب أن ذاكرته قوية يقلل من استخدامه لتلك الارق فى المواجهة األكاديمية ،حيث أن اعتقاد
سطا مرتفعًطا بالقطدرة علطى الطتحكم فطى
الاالب بقدرته على التذكر والقيام بفاعليطة بمهطام الطذاكرة يعايطه احسا ً
أفكططاره ومشططاعره وضططبط سططلوكياته المتعلقططة بالعمليططة التعليميططة ،وكططل ذلططك يططنعكس علططى طططرق مواجهططة
الاالب للمشكفت والصطعوبات التطى تتعلطق بالدراسطة والطتعلم ،حيطث تعمطل تلطك المعتقطدات علطى انخفطاض
االرتباك والتوتر حيث تتضح لديه األفكار والخاوات الفزمة للتعامطل مطع المواقطف التعليميطة ،وانخفطاض
الرابة فى منع اآلخرين من اكتشطاف وقطوع األحطداث السطلبية لثقتطه فطى قدرتطه علطى تجاوزهطا ،وانخفطاض
الشعور بالشفقة على نفسه وعلى ما يواجهطه مطن مشطكفت ،باإلضطافة إلطى انخفطاض اسطتخدام طريقطة لطوم
اآلخرين على ما يحدث من أحداث ونتائج سلبية فى العملية التعليمية.
ويعزى الباحث وجود تطأثير لمسطتوى صطعوبات التنظطيم االنفعطالي علطى بعطط ططرق المواجهطة األكاديميطة
(االرتباك ،الشفقة على الذات ،االجترار ،واالسقاط) باإلضافة إلى الدرجة الكلية للارق اير التكيفية ،إلى
أن وجططود صططعوبات فططى التنظططيم االنفعططالي لططدى الاالططب يزيططد مططن اسططتخدامه لتلططك الاططرق فططى المواجهططة
األكاديميططة ،حيططث أن الفططرد عنططدما يواجططه مشططكفت ومواقططف ضططاااة ويترتططب عليهططا انفعططاالت ومشططاعر
سلبية تجعله يعجز عن قبوص استجاباته ،ويعجز عن التركيز فى انجاز األعماص ،ويعجز عن السيارة على
سلوكياته ،ويعجز عن الوعى بتلك االنفعاالت وا النتباه لها ،ويعتقد بأنطه يصطعب عليطه التغلطب عليهطا ،كطل
مبررا للميطل نحطو الاطرق ايطر التكيفيطة فطى مواجهطة المواقطف الضطاااة ،حيطث يغلطب
ذلك يعاى الاالب
ً
على الاالب التوتر واالرتباك وتصبح أفكاره وخاواته اير واضحة واير منظمة ،ويغلب عليطه الشطعور
باألسف على نفسه ،واالنشغاص باآلثار السلبية والقاء اللوم على اآلخرين.
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ويعططزى الباحططث عططدم وجططود تططأثير لتفاعططل مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة ومسططتوى صططعوبات التنظططيم
االنفعالي على طرق المواجهة األكاديمية ،إلى أن تأثير كل منهما على تلك الارق ال يتوقطف علطى العامطل
اآلخر ،حيث أن استخدام طرق المواجهة األكاديمية لدى ططفى كليطة التربيطة إن كطان يعتمطد علطى مسطتوى
معين للكفاءة الذاتية للذاكرة ليس بالضرورة أن يصاحبه مستوى معين من صعوبات التنظيم االنفعالي.
نتائج الفرض الرابع :
يههنص الفههرض الرابههع علههى أنههه  :ال يوجههد ته ثير دال احصههائياا لكههل مههن مسههتوى الفعاليههة الذاتيههة للههذاكرة
(منخفض /مرتفع) ومستوى صعوبات التنظيم االنفعهالي (مهنخفض /مرتفهع) والتفاعهل بينهمها فهى تبهاين
درجات طالب كلية التربية فى الملل األكاديمي ال.
وللتحقططق مططن هططذه الفططرض اسططتخدم الباحططث اختبططار تحليططل التبططاين ثنططائي االتجططاه متعططدد المتغيططرات التابعططة
لمعرفة داللة واتجاه الفروق بين متوساات درجات مجموعات التصميم العاملي ( )2×2لتفاعل (مسطتوى
الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة × مسططتوى صططعوبات التنظططيم االنفعططالي )4لمتغيططر الملططل األكططاديمي (المجططاالت
والدرجة الكلية) ،وجاءت النتائج كما توضحها الجداوص (:)12 ، 11 ، 11
جدول ()22
قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية للملل األكاديمي وفقا ا لمستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى
صعوبات التنظيم االنفعالي

الملل األكاديمي

الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي

الفعالية الذاتية للذاكرة
منخفض (ن= )299مرتفع (ن=)299
االنحرا
االنحرا
ف
ف
المتوسط
المتوسط
المعيار
المعيار
ي
ي
6.774
35.20 6.751
39.08

صعوبات التنظيم االنفعالي
مرتفع (ن=)292
منخفض (ن=)299
االنحرا
االنحرا
ف
ف
المتوسط
المتوسط
المعيار
المعيار
ي
ي
6.524 38.96
7.034
35.25
6.828

39.78

7.301

35.98

7.226

35.71

7.539

39.99

40.76
119.62

6.290
18.87
8

36.54
107.72

6.271
18.491

36.23
107.18

6.535
19.434

5.799 40.99
17.577 119.94

 4تم االعتماد على قيمة الوسيط فى تصنيف الافى إلى منخفضين ومرتفعين  ،مع استبعاد الافى الحاصلين على درجة تساوى قيمة الوسيط ،وبلغت قيمة الوسيط
بالنسبة لمتغير الفعالية الذاتية للذاكرة ( ،)72وبالنسبة لمتغير صعوبات التنظيم االنفعالي (.)121
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جدول ()22
قيم االختبارات المتعددة القبلية لداللة تحليل التباين لتفاعل (الفعالية الذاتية للذاكرة × صعوبات التنظيم
االنفعالي) على الملل األكاديمي
مصدر التباين (المتغير
المستقل)

مستوى الفعالية الذاتية
للذاكرة
(أ)

مستوى صعوبات التنظيم
االنفعالي (ب)

التفاعل ( أ × ب )

اسم االختبار

القيمة

ف

بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root
بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root
بيالى Pillai's Trace
'Wilks
ويلكس
Lambda
Hotelling's Trace
هوتلنج
روى Roy's Largest
Root

.052

5.818

درجات
الحرية
3

خط درجات
الحرية
317

.001

.948

5.818

3

317

.001

.055

5.818

3

317

.001

.055

5.818

3

317

.001

.078

8.911

3

317

.000

.922

8.911

3

317

.000

.084

8.911

3

317

.000

.084

8.911

3

317

.000

.011

1.179

3

317

.318

.989

1.179

3

317

.318

الداللة

.011

1.179

3

317

.318

.011

1.179

3

317

.318

يتضح من نتائج جطدوص ( )11أن جميطع قطيم االختبطارات القبليطة إلجطراء تحليطل التبطاين المتعطدد جطاءت دالطة
إحصائيًا فى حالة تأثير مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعطالي ،بينمطا جطاءت
ايطر دالططة فطى حالططة التفاعطل بينهمططا ،وهططذا يشطير مقططد ًما إلطى وجططود فططروق دالطة فططى متوسطط درجططات الملططل
األكاديمي بين مجموعتي مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة وأيضا بين مجموعتي مسطتوى صطعوبات التنظطيم
االنفعالي ،فى حين ال توجد فروق دالة فى متوسط درجطات الملطل األكطاديمي بطين مجموعطات التفاعطل بطين
المتغيرين.
كمططا تططم تابيططق اختبططار ليفططين  Levene's Testالختبططار تجططانس التبططاين ،حيططث جططاء لجميططع أبعططاد الملططل
األكاديمي ودرجته الكلية اير داص إحصائيًا ،حيث تراوحت الداللة من  15254إلى  ، 15431مما يوضح
تجانس التبطاين بطين مجموعطات الدراسطة بطالفرض ،وبالتطالي مناسطبة اسطتخدام تحليطل التبطاين ثنطائي االتجطاه
متعدد المتغيرات التابعة الختبار هذا الفرض والوثوق فى نتائجه.
ويوضح جدوص ( )12نتائج تحليل التباين المتعدد ألثطر تفاعطل (مسطتوى الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة × مسطتوى
صعوبات التنظيم االنفعالي) في متوسط درجات الملل األكاديمي :
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جدول ()22
نتائج تحليل التباين ألثر تفاعل (الفعالية الذاتية للذاكرة × صعوبات التنظيم االنفعالي) على الملل
األكاديمي
مصدر التباين (المتغير
المستقل)

مستوى الفعالية الذاتية
للذاكرة
(أ)

مستوى صعوبات
التنظيم االنفعالي (ب)

التفاعل
(أ×ب)

الخط

الكل

المتغير التابع
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي
الملل من المحتوى
الدراسي
الملل من طرق
التدريس
الملل من التقويم
الدرجة الكلية للملل
األكاديمي

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

الداللة

595.462

1

595.462

13.410

.000

467.639

1

467.639

9.268

.003

578.696

1

578.696

15.797

.000

4911.648

1

4911.648

14.884

.000

501.575

1

501.575

11.296

.001

792.374

1

792.374

15.704

.000

971.636

1

971.636

26.523

.000

6677.519

1

6677.519

20.235

.000

19.531

1

19.531

.440

.508

52.901

1

52.901

1.048

.307

1.491

1

1.491

.041

.840

109.651

1

109.651

.332

.565

14164.486

319

44.403

16095.313

319

50.456

11685.991

319

36.633

105268.694

319

329.996

460159.000

323

480337.000

323

495064.000

323

4284760.000

323
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يتضح من جدوص ( )12ما يأتي :
 -2بالنسبة لمتغير مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة :
يوجططد تططأثير داص احصططائيًا لمسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة (مططنخفط مرتفططع) فططى جميططع مجططاالت الملططل
األكاديمي ودرجته الكلية ،حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات الاطفى مرتفعطي
الفعالية الذاتية للذاكرة ومتوساات درجات الاطفى منخفضطي الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة فطى جميطع مجطاالت
الملل األكاديمي ودرجته الكلية  ،وبالرجوع لجدوص ( )11الخاص بمتوساات مجموعات الدراسة نجطد أن
تلطك الفطروق فطى اتجطاه الاطفى منخفضطي الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة ،ويعنطى ذلطك أن الملطل األكطاديمي يتططأثر
بالفعالية الذاتية للذاكرة ،فادراك الاالب أن ذاكرته قوية يقلل من شعوره بالملل األكاديمي.
 -2بالنسبة لمتغير مستوى صعوبات التنظيم االنفعالي :
يوجد تأثير داص احصائيًا لمستوى صعوبات التنظيم االنفعالي (منخفط مرتفطع) فطى جميطع مجطاالت الملطل
األكاديمي ودرجته الكلية ،حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوساات درجات الاطفى مرتفعطي
صعوبات التنظيم االنفعالي ومتوساات درجات الافى منخفضي صعوبات التنظطيم االنفعطالي فطى جميطع
مجاالت الملل األكاديمي ودرجته الكلية ،وبالرجوع لجدوص ( )11الخاص بمتوساات مجموعات الدراسة
نجد أن تلك الفروق فى اتجاه الافى مرتفعي صعوبات التنظيم االنفعالي ،ويعنى ذلك أن الملل األكاديمي
يتأثر بمستوى صعوبات التنظيم االنفعالي ،فوجود صعوبات فى التنظيم االنفعالي يزيد من شطعور الاالطب
بالملل األكاديمي.
 -9بالنسبة ألثر تفاعل (مستوى الفعالية الذاتية للذاكرة × مستوى صعوبات التنظيم االنفعالي) :
ال يوجد تطأثير داص للتفاعطل بطين مسطتوى الفعاليطة الذاتيطة للطذاكرة ومسطتوى صطعوبات التنظطيم االنفعطالي فطى
جميططع مجططاالت الملططل األكططاديمي ودرجتططه الكليططة ،ويعنططى ذلططك عططدم تططداخل عططاملي الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة
وصعوبات التنظيم االنفعالي عند تأثيرهما على الملل األكاديمي ،على الرام من التأثير المنفرد لهما علطى
جميع مجاالت الملل األكاديمي ودرجته الكلية ،وهذا داللة على أن تأثير كل منهما على الملل األكاديمي ال
يتوقف على العامل اآلخر.
تتفق نتيجة هذا الفرض بصورة اير مباشرة مع ما توصلت إليه دراسة تروجولو وميدرانو ( Trogolo
 )& Medrano, 2012من وجود عفقة سالبة دالة بين صعوبة الوضوح االنفعالي والرضا األكاديمي،
وأن الافى الذين لديهم مستوى منخفط فى جميع صعوبات التنظيم االنفعالي لديهم مستوى أعلى بكثير
فى الرضا األك اديمي مقارنة بمجموعة الافى الذين لديهم مستوى مرتفع فى جميع صعوبات التنظيم
االنفعالي ،ودراسة سينغ وسينغ ( )Singh & Singh, 2013التى توصلت إلى وجود عفقة سالبة دالة
بين صعوبات التنظيم االنفعالي واألداء األكاديمي فى المواد الدراسية ،ودراسة ريسي وزمفئه ( Reisy,
 )Javanmard, Shojaei, Ahmadzade & Naeimian, 2013التى توصلت إلى وجود عفقة
سالبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي والتكيف األكاديمي ،ودراسة بايتامار وزمفئه ( Bytamar,
 )Saed & Khakpoor, 2020التى توصلت إلى وجود عفقة موجبة دالة بين صعوبات التنظيم
االنفعال ي (صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية ،صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف ،صعوبة
التحكم فى االندفاع ،صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،صعوبة الوضوح االنفعالي،
- 293 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2222

والدرجة الكلية للصعوبات) والتسويف األكاديمي ،ودراسة عرفان ( )2121التى توصلت إلى وجود
عفقة موجبة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي واالحتراق األكاديمي .فى حين تتعارض نتيجة هذا
الفرض بشكل اير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة تروجولو وميدرانو ( Trogolo & Medrano,
 ) 2012من عدم وجود عفقة دالة بين صعوبات التنظيم االنفعالي (صعوبة قبوص االستجابات االنفعالية،
صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف ،صعوبة التحكم فى االندفاع ،صعوبة الوعى االنفعالي،
وصعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت) والرضا األكاديمي.
ويعزى الباحث وجود تأثير لمستوى الفعالية الذاتية للذاكرة على جميع مجاالت الملل األكاديمي إلى أن
ادراك الاالب أن ذاكرته قوية يقلل من شعوره بالملل والسأم فى المواقف األكاديمية ،حيث أن احساس
سا مرتفعًا بالثقة فى النفس
الاالب بالفعالية والثقة فى قدرته على التذكر والقيام بمهام الذاكرة يعايه احسا ً
والقدرة على تخزين واستدعاء الخبرات الضرورية لحدوث التعلم ،وزيادة مشاركته فى األنشاة وزيادة
احتماص أن يثابر ويبذص الجهد فى المواقف التعليمية ،وكل ذلك ينعكس على مشاعره التى قد يغلب عليها
االندماج والمشاركة الفعالة فى األنشاة التعليمية.
ويعزى الباحث وجود تأثير لمستوى صعوبات التنظيم االنفعالي على جميع مجاالت الملل األكاديمي إلى
أن وجود صعوبات لدى الاالب فى التنظيم االنفعالي يزيد من شعوره بالملل األكاديمي ،حيث أن احساس
الاالب بصعوبة فى قبوص االنفعاالت السلبية ومواجهتها والمراقبة الواعية لها وادارتها وتنظيمها ،يترتب
عليه اخفاقات فى األداء والشعور بنقص الفعالية ،وبالتالي الشعور بفقدان االستثارة فى المواقف
التعليمية ،والتهرى من المشاركة فيها.
ويعططزى الباحططث عططدم وجططود تططأثير لتفاعططل مسططتوى الفعاليططة الذاتيططة للططذاكرة ومسططتوى صططعوبات التنظططيم
االنفعالي على مجاالت الملل األكاديمي ،إلى أن تأثير كل منهما على الشطعور بالملطل األكطاديمي ال يتوقطف
على العامل اآلخر ،حيث أن احساس الملل األكاديمي لدى طفى كلية التربية إن كان يعتمطد علطى مسطتوى
معين للكفاءة الذاتية للذاكرة ليس بالضرورة أن يصاحبه مستوى معين من صعوبات التنظيم االنفعالي.
نتائج الفرض الخامس :
ينص الفهرض الخهامس علهى أنهه :ال يمكهن التنبهؤ الهدال إحصهائياا بهدرجات طهالب كليهة التربيهة فهى الملهل
األكاديمي من خالل درجاتهم فى الفعالية الذاتية للهذاكرة وصهعوبات التنظهيم االنفعهالي وطهرق المواجههة
األكاديميةال.
وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد المتدرج Stepwise Multiple
( ،Regression Analysisحسن ،2111 ،ص ،)433-433 .وقد نفذ هذا اإلجراء مرتين ،األولى :
أدخلت أبعاد المتغيرات المستقلة ،والمرة الثانية  :أدخلت الدرجة الكلية للمتغيرات المستقلة ،حيث ال يجوز
الجمع بين أبعاد المتغيرات المستقلة ودرجتها الكلية فى معادلة واحدة ،وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدولين (: )14( ،)13
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جدول ()29
نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد لت ثير الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي وطرق
المواجهة األكاديمية على الدرجة الكلية للملل األكاديمي
المتغيرات
المستقلة

األبعاد

الدرجات الكلية

مصدر التباين
المنسوب إلى
االنحدار
المنحرف عن
االنحدار
الكلى
المنسوب إلى
االنحدار
المنحرف عن
االنحدار
الكلى

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

41076.880

6

6846.147

93502.079

331

282.484

134578.959

337

32328.556

3

10776.185

102250.402

334

306.139

134578.959

337

قيمة
(ف)

الداللة

.000 22.236

.000 35.200

معامل التحديد R2

.310

.240

جدول ()29
نتائج التنبؤ بالملل األكاديمي من خالل الفعالية الذاتية للذاكرة وصعوبات التنظيم االنفعالي وطرق
المواجهة األكاديمية
النموذ
ج

األول

الثاني

المتغيرات المستقلة
ثابت االنحدار
االسقاط
صعوبة الوصول إلى استراتيجيات لتنظيم
االنفعاالت
الهروب
الفعالية الذاتية للذاكرة
التخطيط االستراتيجي
صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو
الهدف
ثابت االنحدار
طرق المواجهة االكاديمية غير التكيفية
الفعالية الذاتية للذاكرة
صعوبات التنظيم االنفعالي

الخط
المعياري
للمعامل
البائي
11.229
.238

قيمة
(ت)

الداللة

.217

8.211
4.484

.000
.000

.620

.225

.154

2.758

.006

.918
-.229-.881-

.221
.079
.330

.197
-.145-.125-

4.146
-2.909-2.668-

.000
.004
.008

.613

.233

.146

2.629

.009

75.403
.386
-.231.143

9.800
.071
.084
.053

.308
-.147.155

7.694
5.442
-2.7422.678

.000
.000
.006
.008

المعامل
البائي
B
92.200
1.066

بيتا
Beta

يتضح من الجدولين ( )29( ، )29ما يلي:
بالنسبة للنموذج األول  :جاءت قيمة معامل التحديد  R2تساوى ( )1531مما يدص على أن المتغيرات
المستقلة تسهم بنسبة  %31من تباين درجات المتغير التابع (الملل األكاديمي) ،وأن المتغيرات وفقا ً
لدرجة اسهامها فى المتغير التابع يمكن ترتيبها وفقا لقيمة  Betaكما يلى ( :االسقاط ،الهروى ،صعوبة
الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف ،الفعالية
الذاتية للذاكرة ،والتخايط االستراتيجي) ،ويمكن صيااة معادلة التنبؤ في الصورة التالية:
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الملههل األكههاديمي = ( 2.299 + 32.222االسههقاط) ( 2.922 +صههعوبة الوصههول إلههى اسههتراتيجيات
لتنظههيم االنفعههاالت) ( 2.329 +الهههروب) ( 2.223 -الفعاليههة الذاتيههة للههذاكرة) ( 2.992 -التخطههيط
االستراتيجي) ( 2.929 +صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف)
ومن خفص المعادلة يمكن استنتاج أن درجة الملل األكاديمي تنخفط مع انخفاض درجة طريقتي المواجهة
األكاديمية (االسقاط ،والهروى) ،وانخفاض درجة بعدى صعوبات التنظيم االنفعالي (صعوبة الوصوص
إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت ،وصعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف) ،وزيادة درجة
طريقة المواجهة األكاديمية (التخايط االستراتيجي) ،وزيادة درجة الفعالية الذاتية للذاكرة.
بالنسبة للنموذج الثاني  :جاءت قيمة معامل التحديد  R2تساوى ( )1524مما يدص على أن المتغيرات
المستقلة تسهم بنسبة  %24من تباين درجات المتغير التابع (الملل األكاديمي) ،وأن المتغيرات وفقا ً
لدرجة اسهامها فى المتغير التابع يمكن ترتيبها وفقا لقيمة  Betaكما يلى ( :طرق المواجهة األكاديمية
اير التكيفية ،صعوبات التنظيم االنفعالي ،والفعالية الذاتية للذاكرة) ،ويمكن صيااة معادلة التنبؤ في
الصورة التالية:
الملل األكاديمي = ( 2.999 + 99.929طرق المواجهة األكاديمية غير التكيفية) ( 2.292 -الفعاليهة
الذاتية للذاكرة) ( 2.299 +صعوبات التنظيم االنفعالي)
ومن خفص المعادلة يمكن استنتاج أن درجة الملل األكاديمي تنخفط مع انخفاض درجة طرق المواجهة
األكاديمية اير التكيفية وانخفاض درجة صعوبات التنظيم االنفعالي وزيادة درجة الفعالية الذاتية للذاكرة.
تتفق نتيجة هذا الفرض بشكل اير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة عرفان ( )2121من أن صعوبات
التنظيم االنفعالي (االستراتيجيات "صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات فعالة لتنظيم االنفعاالت"،
واألهداف "صعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحو الهدف" ،والوضوح "صعوبة الوضوح االنفعالي")
تسهم فى التنبؤ بكل من الدرجة الكلية لفحتراق األكاديمي وبعد عدم االندماج األكاديمي ،كما تسهم
صعوبات التنظيم االنفعالي(االستراتيجيات "صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات فعالة لتنظيم االنفعاالت")
ببعد االنهاك األكاديمي ،ودراسة بايتامار وزمفئه ( )Bytamar, Saed & Khakpoor, 2020التى
توصلت إلى أنه يمكن التنبؤ بالتسويف األكاديمي من خفص الدرجة الكلية لصعوبات التنظيم االنفعالي،
وأن صعوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظيم االنفعاالت تعد من أكثر العوامل المنبئة بالتسويف
األكاديمي .فى حين تتعارض نتيجة هذا الفرض بصورة اير مباشرة مع ما توصلت إليه دراسة تروجولو
وميدرانو ( )Trogolo & Medrano, 2012من أن صعوبات التنظيم االنفعالي ال تسهم في التنبؤ
بالرضا األكاديمي.
ويعزى الباحث ذلك إلى أن االقباص على لوم اآلخرين فيما يتعلق باألحداث والنتائج السلبية ،ووجود
صعوبة فى الوصوص إلى استراتيجيات إلدارة االنفعاالت وتنظيمها ،والقيام بمحاوالت للهروى من
المواقف واالنفعاالت السلبية وتجنب التفكير فيها والتعامل معها ،ونقص االعتقاد بفاعلية الذاكرة وقدرتها
على تخزين المعلومات واسترجاعها ،والقصور فى القدرة على اكتشاف األخااء ووضع خاوات فعالة
لحل المشكفت وتقليل حدوثها فى المستقبل ،باإلضافة إلى صعوبة التركيز فى المهام والسلوكيات المحققة
لألهداف ،كل ذلك يزيد من شعور الافى بالسأم والملل فى المواقف التعليمية.
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توصيات :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصى الباحث بما يلى :
 .1توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية إلى ارتفاع شعور طفى كلية التربية بالملل األكاديمي،
وذلططك يتالططب مططنهم وضططع معططايير الختيططار الاططفى ،والعمططل علططى إحططداث تغييططرات فططى محتططوى
المقررات وطرق تدريسها وأساليب تقويمها ،حتى يقل شعور الافى بالفتور وافتقطاد االثطارة فطى
المواقف التعليمية.
 .2توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية إلى أن درجة الشعور بالملطل األكطاديمي تتطأثر بمسطتوى
الفعالية الذاتية للذاكرة ومستوى صعوبات التنظيم االنفعالي بصطورة منفطردة ،وال يوجطد تطأثير داص
للتفاعل بينهما فى جميع مجاالت الملل األكاديمي ودرجته الكلية ،ويعنى ذلطك أن تطأثير كطل منهمطا
على الملل األكاديمي ال يتوقف على العامل اآلخر.
 .3توجيه نظر القائمين علطى العمليطة التعليميطة إلطى أن درجطة الشطعور بالملطل األكطاديمي تطنخفط مطع
زيادة درجة الفعالية الذاتية للذاكرة ،وانخفاض درجة صعوبات التنظيم االنفعطالي (خاصطة مكطوني
 :ص عوبة الوصوص إلى استراتيجيات لتنظطيم االنفعطاالت ،وصطعوبة االنطدماج فطى السطلوك الموجطه
نحططو الهططدف) ،وانخفططاض درجططة طططرق المواجهططة األكاديميططة ايططر التكيفيططة (خاصططة مكططوني :
االسقاط ،والهروى) ،باإلضافة إلى زيطادة درجطة طريقطة المواجهطة األكاديميطة التكيفيطة (التخاطيط
االستراتيجي).
نظرا لكون الفعالية الذاتية للذاكرة من العوامل التي يمكنها تقليل الملل األكاديمي لدى ططفى كليطة
.4
ً
التربية ،يوصطى الباحطث القطائمين علطى العمليطة التعليميطة بضطرورة اعطداد البطرامج التطي تزيطد مطن
كفاءة الذاكرة وادراك تلك الفعالية لدى طفى الجامعة.
 .7نظط ًطرا لكططون صططعوبات التنظططيم االنفعططالي جططاءت مططن العوامططل التططي يمكنهططا زيططادة الشططعور بالملططل
األكاديمي لدى طفى كلية التربية ،يوصى الباحث القائمين على العملية التعليمية بضرورة اعطداد
البططرامج التططي تقلططل مططن صططعوبات التنظططيم االنفعططالي (خاصططة مكططوني  :صططعوبة الوصططوص إلططى
استرات يجيات لتنظيم االنفعاالت ،وصعوبة االندماج فى السلوك الموجه نحطو الهطدف) لطدى ططفى
الجامعة.
نظرا لكون طرق المواجهة األكاديمية جاءت من العوامل التي يمكنها أن تؤثر فى الشطعور بالملطل
.2
ً
األكاديمي لدى طفى كلية التربية ،يوصى الباحث القائمين على العملية التعليمية بضرورة اعطداد
البططرامج التططي تزيططد مططن طططرق المواجهططة األكاديميططة التكيفيططة (خاصططة  :التخاططيط االسططتراتيجي)،
واعططداد البططرامج التططى تقلططل مططن طططرق المواجهططة األكاديميططة ايططر التكيفيططة (خاصططة  :االسططقاط،
والهروى) لدى طفى الجامعة.
 .5إعداد برامج لتنمية كفاءة الذاكرة لدى المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.
 .3إعداد برامج للتخفيف من صعوبات التنظيم االنفعالي لدى المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.
 .3إجططراء دراسططات للكشططف عططن العوامططل التططي تططؤثر فططى طططرق المواجهططة األكاديميططة لططدى طططفى
الجامعة.
إجططراء دراسططات للكشططف عططن العوامططل التططي مططن شططأنها التقليططل مططن الملططل األكططاديمي لططدى
.11
طفى الجامعة.
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مراجع الدراسة :
أبو ازاص ،معاوية .)2115( .العفقة بين ما وراء الذاكرة ودافعية االنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة
اليرموك .المجلة األردنية فى العلوم التربوية.117-33 ، )1(3 ،
أحمد ،منتصر .)2113( .صعوبات التنظيم االنفعالي فى عفقته باضارابات النوم واليقظة لدى األحداث
الجانحين واير الجانحين من الجنسين .المجلة المصرية لعلم النفس االكلينيكى واإلرشادي،)3(5 ،
.432-433
إسماعيل ،دينا .)2113( .االرجاء الفعاص لدى طالبات الجامعة وعفقته بكل من استراتيجيات المواجهة
األكاديمية والعوامل الخمسة الكبرى فى الشخصية والتحصيل الدراسي .مجلة كلية التربية ،جامعة طناا،
.135-72 ،)3(51

البقيعى ،نافز .)2113( .ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طلبة السنة الجامعية األولى .مجلة
العلوم التربوية والنفسية.373-313 ،)3(14 ،
الحربى ،مروان .) 2113( .أثر تفاعل السيارة المخية ومستوى فاعلية الذات على أداء عمليات الذاكرة
ومكوناتها الماورائية لدى طفى المرحلة الجامعية .المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل فرع العلوم
االنسانية واالدارية.211-133 ، )1(13 ،
الحميدي ،حسن واليوسف ،هيفاء .)2113( .الضجر األكاديمي وعفقته بعادات العقل لدى طلبة جامعة
الكويت .المجلة الدولية التربوية المتخصصة.135-153 ،)2(3 ،

الخوالدة ،تيسير .)2113( .الملل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية فى جامعة آص البيت .مجلة
المنار.114-53 ،)1(13 ،
الخولى ،هشام .)2113( .دور الملل واالرجاء كوسياين بين تأثير العبء المعرفي على استراتيجيات
المواجهة الفعالة لدى مرتفعات ومنخفضات القدرة على التحصيل الدراسي .مجلة كلية التربية ،جامعة
كفر الشيخ.342-247 ،)4(4 ،
الربيع ،فيصل والشبوص ،إسراء .)2113( .ما وراء الذاكرة والفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طلبة جامعة
اليرموك  :دراسة مقارنة وفق بعط المتغيرات .مجلة اتحاد الجامعات العربية.131-113 ،)4(33 ،

الريماوي ،عمر .)2115( .ما وراء الذاكرة وعفقته بالضغط النفسي لدى طلبة جامعة القدس .المجلة
العربية للعلوم ونشر األبحا .134-121 ، )1(3 ،
السورطي ،يزيد .)2113( .درجة تعرض طلبة تخصص معلم صف فى الجامعة الهاشمية للملل
األكاديمي وعفقتها ببعط المتغيرات .مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،الجامعة األردنية-75 ،)1(37 ،
.22
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الشافعي ،نهلة .)2112( .الضجر األكاديمي وعفقته ببعط المتغيرات النفسية لدى طفى الجامعة .مجلة
كلية التربية ،جامعة بنها.414-327 ، 115 ،
الشرقاوي ،أنور .)2113( .علم النفس المعرفي المعاصر (ط .)2القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية.

الشيمى ،نجفء .)2113( .تنظيم االنفعاص وعفقته بجودة الحياة لدى طفى الجامعة .المجلة الدولية
للعلوم التربوية والنفسية.227-241 ،)23(4 ،
العارضة ،محمد والعشيري ،هشام .)2115( .العفقة بين التفكير التأملي وما وراء الذاكرة لدى طلبة
الجامعة األردنية .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين.213-153 ،)3(13 ،
العسيري ،محمد والقضاة ،محمد والبرصان ،اسماعيل والصبحيين ،على .)2113( .مهارات ما وراء
الذاكرة وعفقتها بالفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة الملك سعود .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحا
والدراسات التربوية والنفسية.53-23 ، )23( 3 ،
الفقى ،آماص .)2112( .فعالية االرشاد التربوي فى ادارة الضجر لدى طفى الجامعة المتفوقين دراسيًا.
مجلة التربية الخاصة ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق.117-71 ،)17(4 ،
النرش ،هشام .)2113( .نمذجة العفقات السببية بين التحصيل األكاديمي وما وراء الذاكرة والتوجهات
الدافعية الداخلية لدى عينة من طفى المرحلة االعدادية .مجلة كلية التربية ،جامعة طناا-322 ، 33 ،
.371
بحيص ،جماص .)2112( .مستوى الملل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بجامعة الخليل فى ضوء بعط
المتغيرات .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحو فى التعليم العالي.33-53 ,)2(32 ،
بشارة ،موفق والشريدة ،محمد والغزو ،ختام .)2112( .العفقة بين ما وراء الذاكرة والتحصيل الدراسي
لدى طلبة جامعة الحسين بن طفص .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس-172 ، )1(11 ،
.151
بلبل ،يسرا .)2113( .الذكاء الناجح وعفقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط األكاديمية لدى الالبة
المتفوقين دراسيًا والعاديين بالصف األوص الثانوي العام .مجلة التربية الخاصة ،جامعة الزقازيق،
.133-33 ،)24(5
بوخاة ،مريم وجعفور ،ربيعة .)2113( .الملل األكاديمي لدى تفميذ المرحلة الثانوية  :دراسة استكشافية
– مقارنة بمدينة ورقلة .دراسات وأبحا المجلة العربية فى العلوم االنسانية واالجتماعية،)4(11 ،
.714 -712
حسب الله ،عبد العزيز .)2113( .التباين فى أنماط المواجهة األكاديمية والتحصيل الدراسي طبقًا
لمستوى مناصرة الذات األكاديمية لدى طفى الجامعة .مجلة كلية التربية ،جامعة بنها-413 ، 121 ،
.724
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حسن ،عزت .)2111( .اإلحصاء النفسي والتربوي :تابيقات باستخدام برنامج  .SPSS 18القاهرة  :دار
الفكر العربي.
حسن ،عزت .)2115( .الخصائص السيكومترية لمقياس صعوبات فى تنظيم االنفعاص لدى طفى
الجامعة .المجلة المصرية للدراسات النفسية.45-23 ،)37(25 ،
حسن ،كماص .)2115( .التباين فى استراتيجيات المواجهة األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار طبقًا لمستوى
االستقفص والصمود األكاديمي لدى عينة من طفى المرحلة الثانوية .مجلة كلية التربية ،جامعة المنوفية،
.135-123 ،)3(32
خشبة ،فاطمة والبديوي ،عفاف .)2121( .فعالية التدريب على بعط عادات العقل فى السلوك اإليجابي
والضجر األكاديمي لدى طالبات جامعة األزهر .المجلة المصرية للدراسات النفسية-153 ،)113(31 ،
.274
راف الله ،عائشة وعاا ،سالي .)2121( .تحليل مسار العفقات السببية بين الضغوط النفسية والتنظيم
المعرفي االنفعالي ودافعية االنجاز واالنخراط فى التعلم عن بعد لدى طفى الجامعة فى ظل جائحة
كورونا ( .)COVID-19مجلة البحث العلمي فى التربية ،كلية البنات ،جامعة عين شمس، )2(22 ،
.224-133
سالم ،ياسمين .)2113( .نموذج بنائي لما وراء الذاكرة وعفقته بتنظيم الذات األكاديمي وتقدير الذات لدى
طفى التربية .مجلة االرشاد النفسي ،جامعة عين شمس.233-132 ، 74 ،
سيد ،إمام .)2111( .أسلوى العزو وما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية  :متغيرات تنبؤية للتحصيل
األكاديمي لدى طفى كلية التربية .مجلة كلية التربية بدمياط ،جامعة المنصورة.31-23 ، 33 ،
شرف الدين ،نبيل .)2112( .تحمل الغموض وأنماط المواجهة األكاديمية للاالبات الموهوبات المفرطات
تحصيليًا بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة.22-1 ، 53 ،
شلبي ،يوسف والقصبي ،وسام .)2115( .النموذج السببي للعفقات المتبادلة بين الضغوط األكاديمية وكل
من استراتيجيات المواجهة ودافعية االنجاز والتوافق األكاديمي لدى طفى الجامعة .مجلة كلية التربية،
جامعة طناا.73-1 ،)3(25 ،
عاشور ،أحمد .)2113( .تباين مكونات ما وراء الذاكرة والكفاءة الذاتية للذاكرة والتحصيل الدراسي
بتباين مستوى قلق االختبار ونمط الثقافة لدى طفى الجامعة .مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر، 177 ،
.454-417
عبد العاص ،تحية .)2112( .الضجر وعفقته بمعنى الحياة لدى طفى الجامعة  :دراسة فى سيكولوجية
المضجر .مجلة كلية التربية ،جامعة بنها.721-433 ،)32(23 ،
عبد اللايف ،محمد .)2121( .نمذجة العفقات السببية بين الضجر األكاديمي وشفقة الذات وجودة الحياة
األكاديمية لافى كلية التربية جامعة األزهر .مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر.711-471 ، 133 ،
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عبيد ،معتز .)2121( .الكفاءة الذاتية وعفقتها بكل من النضج الوظيفي والنضج العقلي والنضج االنفعالي
لدى عينة من الشباى الجامعي .مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس.372-271 ،)2(44 ،
عرفان ،أسماء .)2121( .االسهام النسبي لصعوبات التنظيم االنفعالي فى التنبؤ باالحتراق األكاديمي لدى
طالبات الجامعة .مجلة البحث العلمي فى التربية ،كلية البنات ،جامعة عين شمس.212-151 ، 21 ،
عاا الله ،مصافى .) 2113( .اليقظة العقلية كمتغير وسيط بين صعوبات التنظيم االنفعالي وخداع الذات
لدى طفى الجامعة .مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط.33-1 ،)2(37 ،
عقيل ،عمر والضبع ،فتحي .)2121( .الملل األكاديمي وعفقته ببعط أبعاد بيئة التعلم كما يدركها طفى
بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة الملك خالد .المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل فرع العلوم
االنسانية واالدارية.442-432 ،)2(21 ،
على ،أماني .)2121( .قلق الموهبة وعفقته بالضجر األكاديمي  :دراسة مقارنة بين الموهوبين مرتفعي
ومنخفضي التحصيل بالمرحلة االعدادية .المجلة المصرية للدراسات النفسية.133-125 ،)113(31 ،
على ،إيهاى .) 2113( .الضجر وعفقته بدافعية االنجاز األكاديمي لافى الخدمة االجتماعية  :دراسة
من منظور خدمة الفرد .مجلة الخدمة االجتماعية ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين، 21 ،
.123-31
عيسى ،إيمان وعبد المجيد ،أماني .)2121( .نمذجة العفقات السببية بين المتانة العقلية وتنظيم االنفعاالت
والرفاهة النفسية لدى عينة من طفى كلية التربية .المجلة المصرية للدراسات النفسية،)111(31 ،
.131-51
عيسى ،ماجد .) 2113( .فعالية التدريب على بعط استراتيجيات تناوص االختبار فى التنظيم االنفعالي
المعرفي والضجر األكاديمي لدى طفى جامعة الاائف .المجلة التربوية ،كلية التربية ،جامعة سوهاج،
.71-1 ، 22
محمد ،محمد .)2113( .التجهيز االنفعالي لدى الالبة الجامعيين مرتفعي ومنخفضي االخفاق المعرفي.
المجلة التربوية ،كلية التربية ،جامعة سوهاج.337-311 ، 27 ،
محمود ،جيهان ومحمد ،نرمين .)2113( .بروفيفت الضجر الدراسي والافو األكاديمي فى عفقتها
بالعبء المعرفي والرجاء والتحصيل الدراسي لدى طفى المرحلة الثانوية .مجلة كلية التربية ،جامعة
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The Effect of Interaction between Memory Self-Efficacy and
Emotion Regulation Difficulties on Academic Coping Ways and
Academic Boredom for Faculty of Education Students
Dr. Ibrahim El-Sayed Ismail
Department of Educational Psychology Mansoura University, Egypt
Abstract:
The present study aimed at detecting the effect of memory self-efficacy level and emotion
regulation difficulties level and the interaction between them on academic coping ways and
academic boredom. It uncovers the role of memory self-efficacy, emotion regulation
difficulties and academic coping ways in predicting academic boredom. The study sample
included (338) student in the fourth year of the Faculty of Education. The memory selfefficacy, emotion regulation difficulties, academic boredom and academic coping ways
questionnaires were applied on the current sample. Using t- test, two-way analysis of
variance and multiple regression, the study reached:
1) There are no significant differences in the academic coping ways and academic boredom
due to the influence of specialization.
2) There is a high level of academic boredom among students of the Faculty of Education.
3) There is a statistically significant effect for the memory self-efficacy level and the emotion
regulation difficulties level in some academic coping ways and all areas of academic
boredom, while there is no statistically significant effect of the interaction between them in
the academic coping ways and areas of academic boredom.
4) Academic boredom can be predicted through non-adaptive academic coping ways,
memory self-efficacy and emotion regulation difficulties.

Key words: memory self-efficacy, emotion regulation difficulties, academic
coping ways, academic boredom, Faculty of Education students.
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