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 ملخص

مستوى التمكؤ األكاديمي لدى عينة من طالب كمية  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى
, والتعرف عمى طبيعة العالقة االرتباطية بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير كأحد التربية

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى أفراد عينة الدراسة, وتحديد الفروق بين الذكور 
واإلناث, والفروق بين طالب الفرقة الثانية وطالب الفرقة الثالثة, والفروق بين طالب 

التخصص العممي في التمكؤ األكاديمي, وتكونت عينة الدراسة  التخصص األدبي وطالب
قدره ( عامًا, بمتوسط عمري ;:-9A( طالبًا وطالبة, تراوحت أعمارىم من )?;>من)
(9A9A( وانحراف معياري قدره ,)89@)الدراسة مقياس التمكؤ  الباحثة في , واستخدمت

برى لمشخصية )إعداد/كوستا وماكري, األكاديمي)إعداد/الباحثة(, وقائمة العوامل الخمسة الك
9AA: ,9, ترجمة/ بدر األنصاريAA?) وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع ليقظة الضمير ,

مستوى التمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية التربية, ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا 
رجاتيم عمى عامل يقظة بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التمكؤ األكاديمي ود

في الضمير, وتوجد فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس التمكؤ األكاديمي بين الذكور واإلناث 
طالب الفرقة الثانية,  في جانبالذكور, وبين طالب الفرقة الثانية وطالب الفرقة الثالثة جانب 

 ألدبي.طالب التخصص ا في جانبوبين طالب التخصص األدبي وطالب التخصص العممي 
 طالب كمية التربية(. -يقظة الضمير -الكممات المفتاحية:)التمكؤ األكاديمي
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Academic Procrastination and its Relationship to 

Conscientiousness among a Sample of Faculty of Education 

Students in Sohag. 
Abstract 

The aim of this study was to identify the level of academic 

procrastination in a sample of students of the Faculty of Education 

and to identify the nature of the correlation between academic 

procrastination and conscientiousness as a factor of the five major 

factors of the personality of the sample of the study, and determine 

the differences between males and females and differences between 

students of the second and third division students, the differences 

between students of literary specialization and students of scientific 

specialization in academic procrastination ,and be the study sample 

of (437) students, ranged in age from 19-23 with an average age of 

(19.9) and a standard deviation of (0.8), The researcher used in the 

study the measure of academic procrastination (preparation / the 

researcher) and the list of the five major factors (preparation / Costa 

& McCrae 1992 , trans./ Badr Al- Ansari 1997 ) to conscientiousness, 

The results of the study revealed the high level of academic 

procrastination in the students of the Faculty of Education, The 

existence of a negative correlation between the scores of the sample 

members on the academic procrastination scale is statistically 

significant and their mean scores on the conscientiousness factor, 

and there are significant differences on the measure of academic 

procrastination between males and females for the benefit of males, 

and students of the second and third students for the second year 

students , and between students of literary specialization and 

students of scientific specialization for the benefit of students of 

literary specialization.  

Keywords: (Academic procrastination - conscientiousness - students 

of the Faculty of Education) 
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 مقدمة: 

طالب الجامعة بحاجة ُتعتبر المرحمة الجامعية مرحمة ميمة في حياة كل فرد, والشك أن 
إلى الكثير من االىتمام عمى كافة المستويات, فبعد سنوات قميمة سيكون ىؤالء الطالب 
مسئولين عن أماكن ميمة في الحياة العممية واالجتماعية في المجتمع؛ لذلك البد من تضافر 

, أو الجيود لمتغمب عمى المشكالت التي تواجييم سواء كانت مشكالت أكاديمية, أو نفسية
 سموكية, أو اجتماعية, وتوفير كل ما يساعدىم عمى العمل واالنتاج.

فمكل فرد ىدف يسعى إليو, وىذا اليدف يتطمب العمل والسعي المستمر من أجل تحقيقو, 
تمام ىذا اليدف, فمنيم من يحاول إنجازه بشكل فوري,  ولكن يختمف األفراد في طرق إنجاز وا 

تحقيقو حتى آخر لحظة ممكنة وىو ما يسمى بالتمكؤ  ومنيم من يتباطأ ويؤجل أو يرجئ
"Procrastination" ,(.=, ص899:)عطية سيد 
( أن التمكؤ سموك سمبي وأن تكراره بصورة مستمرة لو @, ص:89:وأشار عطية سيد )

آثار سمبية عمى الفرد سواء داخميًا كما يظير في الجانب االنفعالي لمفرد في صورة اإلحساس 
تر واإلحباط, والشعور بالندم أو اليأس ولوم الذات, أو تأثيره الخارجي الذي يظير بالقمق والتو 

 في حدوث مصاعب ومتاعب في العمل أو المدرسة.
فيو  -إن لم تكن أسباب قيرية-ويؤكد السيد عبد السالم أن التمكؤ ميما تكن أسبابو 

متمكئ ميما قدم من أعذار سموك سمبى, ولذلك فمن يؤمن بتأجيل عمل اليوم إلى الغد فيو 
 (.?, ص898:أو مبررات )السيد عبد السالم,

فالغرض الذي يبتغيو المتمكئ من سموك التمكؤ ىو إضفاء بعض السعادة الوقتية عمى 
حياتو, ولكنو في الواقع يضفي عمييا اإلحساس بالقمق والتوتر وعدم التنظيم والفشل, فالتمكؤ 

 & Ozerقريب, واآلخر غير سار عمى المدى البعيد )لو وجيان أحدىما سار عمى المدى ال
Saskis,2011,p512  .) 

( إلى أن التمكؤ أمر مقبول إذا كان بسبب 9;9, ص :89:ويشير معاوية أبو غزال)
حدوث ظروف غير متوقعة, أو عندما يجد الفرد نفسو مجبر عمى التأجيل حتى المحظة 

ل الميام والذي ينتج عنو شعور بالذنب نتيجة األخيرة, أما التأجيل والتأخير المستمر إلكما
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مضيعة الوقت, وفقدان الفرص ىو أمر مشكل وغير مقبول لما لو من تأثير سمبي عمى أداء 
 األفراد.

والتمكؤ يعتبر غير وظيفي عندما يؤثر ىذا السموك سمبيًا عمى إنجاز الفرد لألعمال 
ر بعدم االرتياح المطموب منو القيام بيا, وعندما يؤدى ذلك إلى الشعو 

 (.& Reasinger,2001,p15 Brownlowالنفسي)
"  كأحد Academic Procrastinationوتركز الدراسة الحالية عمى التمكؤ األكاديمي "

أنواع التمكؤ غير الوظيفي, والذي يتضمن تأجيل الميام الدراسية, واالستعداد لالمتحانات 
(Ocak & Boyraz,2016,p76 ; Kim & Seo,2015,p26) فالسياق التعميمي ,

يعتبر المجال األنسب لتناول مشكمة التمكؤ, فالطالب في ىذا السياق يجب عمييم االلتزام 
بمواعيد نيائية لمقيام ببعض الميام مثل أداء الواجبات المنزلية واالستعداد لالمتحانات, كما 

قتو أن ىذا السياق مميء باألحداث واألنشطة التي تتحدى اىتمام الطالب وو 
(savithri,2014,p2377.) 

ويعد التمكؤ األكاديمي من الظواىر المنتشرة لدى طالب الجامعة بصفة خاصة, فيم 
يؤجمون مذاكرة المواد أو الميام أو األنشطة األكاديمية رغم معرفتيم بالمطموب عممو, ولدييم 

زي, محمد الدغيم, استعداد إلنجاز أعماليم ولكنيم يؤجمون إنجازىا إلى وقت الحق )فريح العن
(, والتمكؤ األكاديمي يزداد انتشاره لدى طالب الجامعة بصفة خاصة بسبب ;98, ص;88:

انتقال المسئولية الكاممة إلييم ألداء الميام الدراسية, وذلك بخالف المراحل التعميمية السابقة 
ضغوطًا  التي يشاركيم في المسئولية كل من اآلباء والمدرسين, كما أنيم يواجيون أيضاً 

مستمرة بسبب مطالبتيم بتقديم أبحاث أو االستذكار لالمتحانات؛ لذا فقد يمجأ البعض منيم 
إلى تأجيل عمل ىذه الميام حتى آخر لحظة, مما يؤدى إلى زيادة الضغوط الواقعة عمييم, 

 (.A-@, ص ص:89:فيؤثر ذلك عمى الجوانب التعميمية بل النفسية لدييم )عطية سيد,
كؤ األكاديمي بالسمب عمى مستوى األداء األكاديمي لمطالب, فال يستطيعون ويؤثر التم

إظيار قدراتيم الحقيقية في الجانب التعميمي, ويترتب عميو آثار سمبية مثل الفشل األكاديمي 
والرسوب والتسرب, وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالصحة النفسية لمطالب مثل الشعور 

 (.Palanci,2014,pp376-385)  &Kandemir بالقمق والتوتر والذنب 
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 Carden et al.,(2004)  ,Akinsola et {كما توصمت دراسات كاًل من 
al.,(2007) (88:؛ حسن عمر@) 2009))Balkis & Duru؛ 

Babadogan(2010)( ؛=89:؛ ياسمين السعيد) Balkis & Duru (2017) ؛ 
Nilufer & Esra  (2018) { ي يؤثر سمبيًا عمى اإلنجاز إلى أن التمكؤ األكاديم

 األكاديمي.
يتضح مما سبق مدى خطورة مشكمة التمكؤ األكاديمي, وما ليا من تأثيرات سمبية سواء 
نجازىم األكاديمي بصفة  عمى سير العممية التعميمية بصفة عامة, أو عمى أداء الطالب وا 

 خاصة.
سموكو, ويمكن من  عمى الجانب اآلخر نجد أن سمات شخصية الفرد تحدد كافة أنماط

(, ونجد تكرار  :=, ص=88:خالليا التنبؤ بسموكو في المستقبل )عبد الرحمن العيسوي,
خمس فئات في عدد كبير من الدراسات أطمق عمييا العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وىى: 
 العصابية, االنبساطية, االنفتاح عمى الخبرة, المقبولية, يقظة الضمير, وىذه الفئات ميما
أضفنا إلييا أو حذفنا منيا سمات معينة تبقى محافظة عمى وجودىا كفئات أو عوامل, وال 

(, :88::@9يمكن االستغناء عنيا بأي حال في وصف الشخصية اإلنسانية )عمى كاظم,
وتركز الدراسة الحالية عمى بحث العالقة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير كأحد العوامل 

( أن التمكؤ األكاديمي Khan et al., 2014,p65خصية, حيث يشير )الخمسة الكبرى لمش
" Boysan & Kiral( "(2017يرتبط إيجابيًا بيقظة الضمير المنخفضة, وتوصمت دراسة 
 إلى وجود عالقة سالبة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير.

التي تناولت  –عمى حد عمم الباحثة–عمى ضوء ما سبق, وفى ظل قمة الدراسات العربية 
التمكؤ األكاديمي في عالقتو االرتباطية بيقظة الضمير لدى طالب الجامعة, فإن الدراسة 
الحالية تسعى لدراسة التمكؤ األكاديمي ومعرفة مستوى انتشاره, والتعرف عمى طبيعة العالقة 

 ج.االرتباطية بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير لدى طالب كمية التربية بجامعة سوىا
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 مشكلة الدراسة: 

نبعت مشكمة الدراسة من خالل مالحظة الباحثة أثناء عمميا مع طالب كمية التربية  
بجامعة بسوىاج, وسؤال عدد من أعضاء ىيئة التدريس, وكذلك من اطالعيا عمى بعض 

من القراءات والدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة طالب الجامعة, تبين لمباحثة أن الكثير 
طالب كمية التربية يعانون من الكثير من المشكالت, منيا أنيم يؤجمون إتمام الميام الدراسية 
المطموبة منيم, ومحاولتيم المتكررة لتأجيل إنجاز األعمال واألنشطة المطموبة منيم, وعدم 

  حضورىم المحاضرات بانتظام, واستعدادىم لالمتحانات في آخر لحظة ممكنة.
ت إلى أن التمكؤ األكاديمي ينتشر انتشارًا كبيرًا وممحوظًا بين طالب وتشير التقديرا

أن نسبة الطالب المتمكئين تتراوح بين  steel" (2007"الجامعات, فقد توصمت نتائج دراسة )
(@8-A8( من طالب الجامعة, وأن ما يقرب من %)?= من ىؤالء الطالب المتمكئين )%

من نصف ىؤالء الطالب يقوم بالتمكؤ بشكل مستمر,  يعترفون بأنيم متمكؤون, وأن ما يقرب
%( من الطالب من ;:إلى أن ) Balkis & Duru" (2009)"كما توصمت نتائج دراسة 

%( من ذوي التمكؤ األكاديمي المتوسط, وتؤكد ?:ذوي التمكؤ األكاديمي المرتفع, و)
 (% من طالبA8 -8@" أن حوالي )Mortazanajad & Vahedi( " (2009دراسة

الجامعة يعانون من التمكؤ األكاديمي, ويظير ذلك في أكثر من ثمث األنشطة األكاديمية 
%( من طالب :9=:( إلى أن ):89:اليومية, كما توصمت دراسة "معاوية أبو غزال" )

%( من ذوي التمكؤ األكاديمي ?9?=الجامعة ىم من ذوي التمكؤ األكاديمي المرتفع, و)
زياد "التمكؤ األكاديمي المنخفض, كما أوضحت دراسة %( من ذوي 99?9المتوسط, و)

( إلى أن نسبة انتشار التمكؤ األكاديمي بين الطالب الجامعيين بمغت <89:التح")
(>>9<.)% 

وتكمن خطورة التمكؤ األكاديمي فيما يترتب عميو من آثار سمبية, فينتشر التمكؤ األكاديمي 
بأنيم يمكنيم النجاح والتفوق الدراسي بأقل لدى طالب الجامعة نتيجة شعور معظم الطالب 

مجيود ممكن؛ فيحجمون عن حضور المحاضرات النظرية, ويكون استذكارىم عمى فترات 
 & Hussain)متباعدة مما يؤدى إلى انخفاض معدالتيم الدراسية

Sultan,2010,p1896). 
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متغير التمكؤ  التي تناولت -عمى حد عمم الباحثة-باإلضافة إلى قمة الدراسات العربية 
 األكاديمي وعالقتو بيقظة الضمير.  

لذا برزت الحاجة لدراسة التمكؤ األكاديمي والتعرف عمى مستواه؛ من أجل الوصول لمزيد 
من الفيم لطبيعة ىذه الظاىرة خاصة طالب كمية التربية, ومعرفة طبيعة عالقتو بيقظة 

 .الضمير لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية
 عمى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

 ما مستوى التمكؤ األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية ؟ -1
ما طبيعة العالقة االرتباطية بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير لدى أفراد عينة الدراسة  -2

 من طالب كمية التربية ؟
إناثًا( لدى أفراد -مستوى التمكؤ األكاديمي تبعًا الختالف الجنس )ذكوراً  ما الفروق في -3

 عينة الدراسة من طالب كمية التربية ؟
الثالثة( -ما الفروق في مستوى التمكؤ األكاديمي تبعًا الختالف الفرقة الدراسية )الثانية -4

 لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية ؟
عممي( -لتمكؤ األكاديمي تبعًا الختالف التخصص الدراسي)أدبيما الفروق في مستوى ا -5

 لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية ؟
 أهداف الدراسة:

 ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 التعرف عمى مستوى التمكؤ األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية. -1
االرتباطية بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير لدى أفراد التعرف عمى طبيعة العالقة  -2

 عينة الدراسة من طالب كمية التربية.
إناثًا(  -الكشف عن الفروق في مستوى التمكؤ األكاديمي تبعًا الختالف الجنس )ذكوراً  -3

 لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية.
-تبعًا الختالف الفرقة الدراسية )الثانيةالكشف عن الفروق في مستوى التمكؤ األكاديمي  -4

 الثالثة( لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية.
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الكشف عن الفروق في مستوى التمكؤ األكاديمي تبعًا الختالف التخصص الدراسي  -5
 عممي( لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية.-)أدبي

 أهمٌة الدراسة:

 يما يمي:تتضح أىمية الدراسة ف
أىمية المتغيرات التي تتناوليا الدراسة الحالية, وىى التمكؤ األكاديمي نظرًا ألنو حظى  -

باىتمام الكثير من الباحثين التربويين, وأيضًا يعتبر عاماًل حاسمًا في تيديد سير العممية 
نجازىم األكاديمي  التعميمية بشكل أمثل, وفي شخصيات الطمبة ورفاىيتيم النفسية وا 
وتكيفيم الجامعي بشكل عام, وعامل يقظة الضمير والذي يضم العديد من السمات التي 

 تعتبر من بين محددات سموك الفرد.
أىمية المرحمة العمرية التي تتناوليا الدراسة, أال وىي مرحمة المراىقة والتي يتعرض  -

ماعية؛ لذلك فيم خالليا الطالب لمعديد من الضغوط األكاديمية واألسرية والنفسية واالجت
 في حاجة لمرعاية واالىتمام.

التي تناولت دراسة التمكؤ األكاديمي وعالقتو  -عمى حد عمم الباحثة-قمة الدراسات العربية  -
 بيقظة الضمير لدى طالب الجامعة.

اإلسيام في توفير مقياس لمتمكؤ األكاديمي لطالب الجامعة, وىذا المقياس يمكن أن يساعد  -
 لقائمين عمى رعاية ىذه الفئة في استثماره ألغراض البحث العممي .الباحثين وا

يمكن االستفادة من نتائج البحث وتوصياتو في تخطيط وبناء برامج إرشادية تسيم في  -
 خفض التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة.

 مصطلحات الدراسة: 
 ""Academic Procrastinationالتلكؤ األكادٌمً -1

( التمكؤ األكاديمي بأنو: " :<, ص>88:مصيمحي, ونادية الحسيني )عرف عبد الرحمن 
تأجيل الطالب البدء في عمل الميام الدراسية المطموبة, وتأخيره في إتماميا إلى المحظات 

 األخيرة مع وجود شعور بالضيق والتوتر وعدم االرتياح لتأخيره في إتماميا".
أجيل لميمة بدون مبرر, وىذه ( أنو: "إرجاء أو ت<, ص:89:وعرفو عطية سيد )

الميمة ضرورية بالنسبة لمطالب, ويقوم بذلك رغم إحساسو بعدم االرتياح من عدم البدء أو 
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االنتياء منيا, أو أن ىذه الميمة تكون مصحوبة بمشاعر القمق وعدم الرضا عن الدراسة 
 ونقص الدافع لإلنجاز األكاديمي".

 وتعرفه الباحثة إجرائٌاً: 

الطالب القيام بالميام األكاديمية المطموبة منو كمذاكرة الدروس, وأداء الواجبات تأجيل 
الدراسية, وكتابة األبحاث, والمذاكرة لالمتحانات في المحظات األخيرة دون مبرر منطقي مع 
قدرتو عمى إنجازىا في وقتيا المحدد, وينتج عن ىذا التأجيل شعوره بالضيق والتوتر وعدم 

سي, وُيعبر عنو كميًا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس التمكؤ االرتياح النف
 يمي المستخدم في الدراسة الحاليةاألكاد

 "Conscientiousness"ٌقظة الضمٌر  -2

رادة قوية, ويتميز   يشير إلى أن الفرد يكون واعيًا وحي الضمير وحادًا وذا عزم وا 
 (.(Costa&McCrae,1992,pp15-16بالتصميم عمى الفعل واالنجاز 

وىو أحد عوامل الشخصية التي تتضمن )الكفاءة, والنظام, واإلحساس بالواجب, والكفاح  
 (.Costa&McCrae,2003,p4من أجل اإلنجاز, وضبط الذات, والتأني( )

 وتعرف ٌقظة الضمٌر إجرائٌاً:

ب قائمة ُيعبر عنيا كميًا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى عامل يقظة الضمير حس
 ( لمعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.Costa&McCrae,1992كوستا وماكري )

 محددات الدراسة:

 تحددت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
المحددات البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالب الفرقة الثانية والثالثة بكمية  -9

 العممية(. -)األدبيةالتربية بسوىاج من الجنسين في جميع الشعب 
المحددات الزمانية والمكانية: وقد تم تطبيق أدوات الدراسة بكمية التربية بجامعة سوىاج  -:

 م(.89A:-@89:في العام الدراسي )
 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:

, يتضمن الخمفية النظرية لمتغيري الدراسة الحالية وىما التمكؤ األكاديمي, ويقظة الضمير
والعالقة بين المتغيرين,      وتوظيف بعض الدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيري الدراسة 

 والعالقة بينيما, وذلك عمى النحو التالي:
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 Academic Procrastinationأوالً: التلكؤ األكادٌمً  

 والتمكؤ األكاديمي ىو التأخر غير الضروري ألداء الميام األكاديمية وتركيا حتى المحظة
األخيرة, وأثناء ذلك يكون الفرد منيمك في أداء الميام واألشياء األقل أىمية خاصة لدى 

 .(Howell&Watson,2007,p169)طالب المدارس والجامعات وطالب الدراسات العميا
في حين اتفق وأن التمكؤ األكاديمي ىو الميل إلى سموك التأجيل الدائم والتأخير اإلرادي 

ياء من إنجاز جميع أو معظم الميام الدراسية المطموبة وتأخيرىا عن سواء البدء أو االنت
الموعد المحدد ليا مع اقتناعو الداخمي بضرورة إنجازىا مما يترتب عميو شعوره بالتوتر وعدم 

 (.99,ص @88:, نادية الشرنوبي, 9<:, ص @88:االرتياح)حسن عمر,
يب األولويات لدى أنو خمل في ترت Simpson&Timothy  (2009,p907)وعرفو 

الفرد المتمكئ, فيقدم الميام ذات األولوية األقل عمى الميام الضرورية والتي ترتبط بالنجاح 
 والتفوق.

( عرف التمكؤ األكاديمي عمى أنو "عممية تتفاعل >, ص898:أما السيد عبد السالم  ) 
ك الميام األكاديمية فييا الجوانب المعرفية والوجدانية وتتبمور نتائجيا في ميل الطالب لتر 

جانبًا أو تجنب إتماميا, أو تأجيميا لوقت آخر غير الوقت المفترض عميو أداؤىا فيو دون أي 
 أسباب قيرية".

( التمكؤ األكاديمي ىو تأخر البدء في الميام التي يجب Asif,2011,p6في حين عرف )
ومستمر ومتعمد, عمى  عمى الطالب إنجازىا أو إكماليا في وقت محدد, وذلك عمى نحو متكرر

 الرغم من النوايا الحسنة لديو وعممو بالنتائج السالبة التي ستترتب عمى ىذا السموك. 
والتمكؤ األكاديمي ىو التأخير أو التأجيل التطوعي لمبدء أو إكمال الميام األكاديمية عن 

ىذه الميام, قصد دون مبرر, مع اإلحساس بعدم االرتياح والشعور بالضيق لمتأخر أو تأجيل 
نظرًا القتناعو الداخمي بضرورة إنجاز ىذه الميام وسوء إدارة الوقت واالىتمام بأشياء أخري 

, ;89:غير مالئمة, وعدم قدرة الفرد عمى تحفيز ذاتو إلنجاز الميام)عفراء خميل, 
 (.;=;, ص<89:؛ عصام نصار, عبد الرحمن عبد الرحمن, ;=9ص

ام بالميام الدراسية, واالنشغال عنيا بميام أكثر متعة, أو ويعرفو بأنو: "تجنب الطالب القي
رغبة في الوصول لمستويات مثالية في اإلنجاز يصعب تحقيقيا؛ مما يجعميم أقل قدرة في 
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تقديرىم لذواتيم, وفيميم ليا, وحمميم لمشاعر سمبية غير سارة من إحباط, وخوف, وتبني 
 (.>:, ص>89:سة")بندر الشريف, اتجاىات دراسية سمبية مرتبطة بمجاالت الدرا

ويقصد بالتمكؤ األكاديمي بأنو: تأجيل الطالب الميام األكاديمية واألنشطة التعميمية وعدم 
ىمال الوقت وادعاء صعوبة الميام, واالدعاء بالجيل وسوء التوافق  االلتزام بإكماليا, وا 

الوقت إلنجاز الميام التي  النفسي, وتأخير مواعيد المذاكرة, واالدعاء بالحاجة إلى مزيد من
نجازىا في نياية المدة المحددة ليا أو  يجب االنتياء منيا أو تأخيرىا إلى وقت الحق وا 

 (. @8:, ص=89:التكاسل في أدائيا )داليا عبد الوىاب,
( بأنو: السموك الذي يقوم فيو الفرد بتأجيل Dusmez & Barut,2016,p1ويعرفو )

كاديمية حتى المحظة األخيرة مثل: حضور الدروس, والقيام الميام المرتبطة باألنشطة األ 
بالواجبات المنزلية, واالستذكار لالمتحانات, ويرجع ىذا السموك إلى المعتقدات واألفكار غير 

 العقالنية لدييم حول العمل, وظروف العمل.
ويتضح من خالل العرض السابق لمفيوم التمكؤ األكاديمي: أنو عمى الرغم من تعدد  

 التعريفات إال أن ىذه التعريفات تتضمن جميعيا سمات مشتركة, ومن ىذه السمات ما يمي:
 التأجيل في أداء الميام يكون اختياريًا أو عمدًا.  -
 عدم وجود مبرر ليذا التأجيل.  -
 عدم وجود ىدف ليذا التأجيل.  -
 ادىا المحدد.الشعور بعدم االرتياح بسبب عدم البدء أو االنتياء من أداء الميمة في ميع  -
 معرفة الطالب بنتائج التأجيل السمبية.  -
 وجود نية لدى الطالب لمقيام بالميام المطموبة مع عدم تنفيذىا.  -
وتيتم الدراسة الحالية بالتمكؤ األكاديمي, والذي يؤجل فيو الطالب إنجاز األنشطة والميام  

األكاديمية المطموبة منو حتى أخر لحظة, والذي ينقسم إلى نوعين كما أشار عطية سيد 
 (, وىما:=, ص:89:)
 التلكؤ الوظٌفً: -1

جازىا بسبب الحاجة إلى وىو نوع من التمكؤ يتم فيو التأجيل العرضي لمميام المطموب إن
عطاء أولوية لميام أخرى عندما يكون الفرد مكمفًا بالعديد من  جمع مزيد من المعمومات, وا 
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الميام, فيتجو الفرد اضطرارًا لتأجيل إنجاز بعضيا في وقت الحق, ينتج عنو احتمالية نجاح 
 الميام.

 التلكؤ غٌر الوظٌفً: -2

البدء في إنجاز الميام بشكل اعتيادي ومتكرر؛ وىو نوع من التمكؤ يتم فيو تأجيل وتأخير 
 مما يؤدي لتعطيل األداء اليومي, ويصاحبو مشاعر عدم االرتياح النفسي.

إلى أن ذوي التمكؤ الوظيفي يستخدمون التأجيل  ,.Bendicho et alلذلك أشار
مكؤ غير كاستراتيجية إيجابية, وال يعانون من نفس النتائج السمبية التي يعاني منيا ذوو الت

الوظيفي؛ لذلك تقتصر الدراسة الحالية عمى النوع غير الوظيفي من التمكؤ األكاديمي 
(Bendicho et al.,2017,p320.) 

فالتمكؤ األكاديمي أكثر تعقيدًا من مجرد أنيا إدارة لموقت بطريقة غير فعالة, فيو ظاىرة 
 (.Karatas,2015: 243معقدة ذات مكونات معرفية وسموكية ووجدانية )

أن ىناك ثالثة مكونات لمتمكؤ  Bezci & Vural  (2013,pp64-65)وحدد
 األكاديمي ىي:

 المكون المعرفً - أ

ويقصد بو عدم التوافق بين القصد أو النية في عمل ميمة معينة وبين التنفيذ الفعمي 
الفرد ليذه الميمة, أو ىو نقص اعتيادي ومزمن في التطابق بين مقاصد وأولويات وأىداف 

 وبين أدائو إلنجاز تمك األىداف والمقاصد.
كما يشير المكون المعرفي إلى المعمومات الذاتية واألفكار الالعقالنية عن قدراتيم, 
والخوف من الفشل, والنقد الذاتي, والكمالية, والتقييم السمبي لمذات, وعدم التخطيط وتنظيم 

دارتو, وعدم معرفة االستراتيجيات المنا  سبة ألداء الميمة.الوقت وا 
وأن المكون المعرفي لمتمكؤ ُيركز عمى العوامل المعرفية غير العقالنية المؤدية إلى التمكؤ, 

 (.Sokolowska,2009,p3كما يتضمن التمايز بين المقصد أو النية والسموك الفعمي)
 المكون السلوكً -ب

كماليا وعدم االنتياء ويقصد بو التأجيل غير المبرر لمبدء في ميمة ما, وكذلك تأجيل إ
منيا في الوقت المحدد, أو تأخيرىا إلى المحظات األخيرة , وسعي المتعمم إلى االندماج في 
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الميام واألنشطة األكثر سرورًا وسعادة من األنشطة التي تتطمب المثابرة وبذل الجيد وتحمل 
 الصعاب.

وكي لمتمكؤ, كما يؤكد عمى وعممية تأجيل الميمة التي يقوم بيا الفرد تعد ىي المكون السم
وجود طريقة لتقييم التمكؤ السموكي يبدأ بقياس مدى التمكؤ وتكراره اعتمادًا عمى مستوى 

 (.Sokolowska,2009,p3الميمة وتجنب العمل )
 المكون الوجدانً- ج

ويقصد بو عدم ارتياح وضيق ذاتي يشعر بو الفرد في ما يتعمق بميمو االعتيادي لمتأجيل 
 البدء في الميمة المطموبة منو, أو بسبب عدم االنتياء منيا في الوقت المناسب.أو عدم 

ويشعر الفرد بالعديد من المشاعر الداخمية مثل: عدم تقدير الذات, والشعور بالذنب 
والتقصير, واأللم النفسي, والقمق العام, واإلحباط, والعجز, والفشل, واالكتئاب, وخيبة األمل, 

 ر السمبية واالضطرابات النفسية.وغيرىا من المشاع
ويرجع التمكؤ األكاديمي إلى عدة أسباب منيا الخوف من الفشل, كراىية الميمة, وضغط 

(, باإلضافة إلى نقص الدافعية, وعدم جاذبية ;>9, ص :89:األقران )معاوية أبو غزال 
 .(Ocak & Boyraz,2016,p82)الميمة 

لو آثار سمبية عمى عدة جوانب في شخصية طالب ومن ناحية أخرى فإن التمكؤ األكاديمي 
الجامعة ومنيا ما تؤكده سمر حمود مثل تدني مستوى التحصيل, وعدم القدرة عمى التخطيط 
والتنظيم, وعدم استخدام استراتيجيات وأساليب التعمم بشكل صحيح, باإلضافة إلى الغياب 

النفس, وضعف الدافعية لمدراسة, المتكرر عن المحاضرات, وتدني مفيوم الذات, وعدم الثقة ب
 (.:8=, ص@89:وتوقع الرسوب والفشل)سمر حمود,

 Conscientiousnessثانٌاً: ٌقظة الضمٌر 

يشير مفيوم يقظة الضمير إلى الكفاءة, وااللتزام, والتأني, والدقة, وضبط الذات, والسعي 
إلى مستوى عاٍل من نحو اإلنجاز, والثقة بالنفس, والمبادرة في حل المشكالت, كما يشير 

التنبيو واليقظة والسعي الدؤوب لتحقيق األىداف وحسن استثمارىا لصالح الفرد أو الجماعة, 
 Ang et) والميل لمتخطيط وتحمل المسئولية, واالبتعاد عن الالمباالة 

al.,2006,pp103-106)  
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جل اإلنجاز, وعمومًا فيي تعرف عمى أنيا " االلتزام في أداء الواجبات, وبذل جيد من أ
, <88:والقدرة عمى العمل واالستمرارية, والتفكير قبل اإلقدام عمى اإلنجاز" )عبد اهلل محمود,

 (.8?ص
ويتسم أصحاب الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامل بالنظام, والنشاط, والمثابرة, والعمل 

عمى ضبط  الجاد, والطموح, والقدرة عمى تحمل المسئولية, والصمود, كما يتسمون بالقدرة
الذات, وااللتزام بالقانون والطاعة, والوفاء بالواجبات عمى الوجو األكمل, والدقة في مراعاة 

 & Grumm) المواعيد, والكفاح من أجل تحقيق أعمى مستوى من اإلنجاز
Collani,2007,p2216).  

دم أما أصحاب الدرجة المنخفضة عمى ىذا العامل فيتسمون باإلىمال, وضعف اإلرادة, وع
النظام, والكسل, وعدم الدقة في المواعيد, والتخمي عن المسئولية, وفقدان اليدف, وال يمكن 

 (. McCrae&Costa,2003:4االعتماد عمييم )
(أن عامل يقظة الضمير يتكون من  ><9-;<9, ص ص:89:ويرى ىشام الحسيني, )

 ( وىى::9AAستة أبعاد )وفقًا لكوستا وماكري 
 :Competenceالكفاءة  -

وتعني أن يكون الشخص بارعًا وحساسًا ومنجزًا, ومنطقيًا وذا بصيرة, وىو ُيعد مكونًا 
 رئيسًا لتقدير الذات.

 :Orderالنظام  -

 ويعني أن يميل الشخص إلى المحافظة عمى بيئتو منظمة ومرتبة.
 :Dutifulnessاإلحساس بالواجب  -

األنا األعمى عند كاتل, وال ييتم يرتبط ىذا البعد بمفيوم فرويد عن قوة الذات, وعامل قوة 
 بالضرورة باالستدالل األخالقي أو المبادئ ولكن بدرجة ظيور ىذه المستويات والمبادئ.

 :Achievement Strivingالنضال ) الكفاح ( من أجل اإلنجاز  -

 ُأطمق عمى ىذا البعد إرادة اإلنجاز, وىو يرتبط بالدافعية وبالكفاح من أجل التميز.
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 :Self-disciplineات ضبط الذ -

يشير إلى المثابرة, والقدرة عمى االستمرار في أداء الميام بالرغم من الصعوبات, ويميل 
المنخفض في ىذا المكون إلى التأجيل والمماطمة, وُيعد ىذا المكون أحد أبعاد التحكم الذاتي, 

 ولكن ضبط الذات أكثر اتساعًا.
 :Deliberationالتأنً ) التروي (  -

 الحذر والتخطيط وعمق التفكير.ويعني 
 ثالثاً: التلكؤ األكادٌمً فً عالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة

", ,.Kagen et al"  (2010)", ودراسةWatson" 2001) تشير دراسة كاًل من دراسة)
"  Karatas("2015( ودراسة ):89:", ودارسة "حيدر خمف" )Poor(  "2012ودراسة)

إلى وجود عالقة سالبة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير, وتشير ودارسة "حيدر خمف" 
( إلى أن الطالب الذين يسجمون درجات منخفضة في ضبط الذات )أحد أبعاد يقظة :89:)

 الضمير( يتمكؤون في البدء في أداء أعماليم, ومن السيل تثبيط ىمتيم. 
 الدراسات السابقة
دراسات تناولت التلكؤ األكادٌمً وعالقته ببعض المتغٌرات المحور األول: 

 النفسٌة

( إلى التعرف عمى التمكؤ األكاديمي لدى عينة من طالب @88:ىدفت دراسة حسن عمر) 
الجامعة, والكشف عن الفروق الجوىرية في سموك التمكؤ األكاديمي لدى أفراد العينة, تكونت 

م اختيارىم بطريقة عشوائية من الشعب العممية ( طالب وطالبة ت>98عينة الدراسة من )
جامعة جنوب  -( طالبة بالفرق األربعة بكمية التربية:=( طالب ):=واالدبية, مقسمين إلى )

الوادي, وقد استخدم الباحث قائمة سموك التمكؤ األكاديمي )إعداد/ الباحث(, وقد توصمت 
 -تمكؤ تبعًا لمتغير الجنس )ذكورنتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق جوىرية في سموك ال

عممي(, ووجود ارتباط سالب بين التمكؤ األكاديمي والتحصيل –إناث(, والتخصص )أدبي
 األكاديمي.

( إلى دراسة العالقة بين التمكؤ األكاديمي والدافعية @88:كما ىدفت دراسة عطية سيد )
كة العربية السعودية, لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى طالب جامعة الممك خالد بالممم

( طالب بكميتي المغة العربية وكمية الشريعة بجامعة الممك 88:وتكونت عينة الدراسة من )
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(عام, وقد استخدم 9:-?9خالد بالمممكة العربية السعودية, والذين يتراوح أعمارىم ما بين )
(, >88:ني,الباحث مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ عبد الرحمن مصيمحي, ونادية الحسي

ومقياس الدافعية لإلنجاز, ومقياس الرضا عن الدراسة )إعداد/ الباحث(, وقد توصمت الدراسة 
إلى نتائج منيا: وجود فروق جوىرية بين طالب كميتي المغة العربية والشريعة في الدرجة 
ة الكمية لمتمكؤ األكاديمي في جانب طالب كمية الشريعة, كما توجد فروق ذات داللة إحصائي

بين مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في الرضا عن الدراسة في جانب منخفضي التمكؤ 
األكاديمي, كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في 
الدافعية لإلنجاز األكاديمي في جانب منخفضي التمكؤ األكاديمي, وأنو ال يمكن التنبؤ بالتمكؤ 

 يمي من خالل الرضا عن الدراسة والدافعية لإلنجاز األكاديمي.األكاد
إلى التعرف عمى العالقة بين التمكؤ األكاديمي والدافعية  Seo (2013)وسعت دراسة 

( طالبة من @?:األكاديمية لدى عينة من طالبات الجامعة, وتكونت عينة الدراسة من )
اديمي, ومقياس الدافعية األكاديمية, طالبات الجامعة, وتم استخدام مقياس التمكؤ األك

وأظيرت الدراسة أن مستوى التمكؤ األكاديمي لدى الطالبات تراوح بين متوسط إلى مرتفع, 
 ووجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين التمكؤ األكاديمي والدافعية األكاديمية.

قة بين التمكؤ األكاديمي وجودة ( فقد ىدفت إلى معرفة العال;89:أما دراسة عفراء خميل )
( طالبًا وطالبة من 88;الحياة المدركة لدى طالب الجامعة, وقد تكونت عينة الدراسة من )

طالب جامعة بغداد, واستخدمت الباحثة مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ الباحثة(, ومقياس 
عة أظيروا مستوى مرتفعًا جودة الحياة )إعداد/ الباحثة(, وقد أظيرت الدراسة أن طمبة الجام

من التمكؤ األكاديمي ومستوى متدنيًا من جودة الحياة, وأظيرت أيضًا عدم وجود فروق بين 
طمبة التخصص الدراسي العممي وطمبة التخصص الدراسي األدبي في التمكؤ األكاديمي وجودة 

وجودة الحياة  الحياة, ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي
المدركة لدى طالب الجامعة, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس 

 إناثًا(. -)ذكوراً 
إلى التعرف عمى العالقة بين التمكؤ األكاديمي  Kandemir (2014)كما ىدفت دراسة 

ى )الدافعية والتنظيم الذاتي والفاعمية الذاتية والرضا األكاديمي وبعض المتغيرات األخر 
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( من طمبة الجامعة, 9A<اإلنجاز األكاديمي(, وتكونت عينة الدراسة من ) -األكاديمية
واستخدم الباحث قائمة )ايتكن( لمتمكؤ األكاديمي, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة 

بين  دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي والتنظيم الذاتي, ووجود عالقة سالبة دالة إحصائياً 
التمكؤ األكاديمي والفاعمية الذاتية, ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي 
والرضا األكاديمي, ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي والدافعية 

مي, كما األكاديمية, ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي واإلنجاز األكادي
 توصمت الدراسة إلى أن التنظيم الذاتي منبئ قوي بالتمكؤ األكاديمي.    

( إلى الكشف عن العالقة بين التمكؤ األكاديمي وميارات >89:وىدفت دراسة أحمد فضل )
( طالبًا بكمية التربية جامعة @<:إدارة الوقت والرضا عن الدراسة, وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا بقسم الرياضيات, <A( طالبًا بقسم المغة العربية و):?9قسمين إلى )مدينة السادات م
واستخدم الباحث مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ الباحث(, ومقياس ميارة إدارة الوقت 
)إعداد الباحث(, ومقياس الرضا عن الدراسة )إعداد/ الباحث(, وقد توصمت الدراسة إلى وجود 

ئيًا بين التمكؤ األكاديمي وكل من ميارة إدارة الوقت والرضا عن عالقة سالبة دالة إحصا
الدراسة, ووجود فروق دالة إحصائيًا ببين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى مقياس 

 التمكؤ األكاديمي في جانب الذكور.
( فقد ىدفت إلى دراسة التمكؤ األكاديمي وعالقتو =89:أما دراسة ياسمين السعيد )

 –وتنظيم الذات والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة في ضوء متغيرات )النوع  بالكمالية
( طالبًا وطالبة من :@=الفرقة الدراسية(, وتكونت عينة الدراسة من ) –التخصص الدراسي 

طالب جامعة السويس من الفرق الدراسية األربعة )األولى, والثانية, والثالثة, والرابعة(, وقد 
(عام, واستخدمت الباحثة مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ ::-@9ما بين )تراوحت أعمارىم 

(, ومقياس الكمالية متعددة األبعاد )إعداد/ >88:عبد الرحمن مصيمحي, ونادية الحسيني,
(, ومقياس تنظيم الذات )إعداد/ الباحثة( وقد 88A:وترجمة واصف 9AA9ىيويت وفميت  

 نتائج منيا: توصمت الدراسة إلى
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توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين درجات الطالب الكمية عمى مقياس التمكؤ  -
األكاديمي ودرجاتيم الكمية عمى مقياس الكمالية, ودرجاتيم عمى مقياس تنظيم الذات, 

 ودرجاتيم في التحصيل الدراسي.
 كؤ األكاديمي. عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الدرجة الكمية لمتم -
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طالب التخصصات العممية ومتوسطات  -

درجات طالب التخصصات األدبية في جانب طالب التخصصات األدبية عمى مقياس 
 التمكؤ األكاديمي. 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الفرق الدراسية في الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي. -
( إلى الكشف عن عالقة التمكؤ األكاديمي ?89:وىدفت دراسة مصطفى محمود )

بالتوجيات الدافعية ) الداخمية والخارجية ( والثقة بالنفس لدى طالب كمية التربية, وتكونت 
( طالبًا وطالبة من كمية التربية جامعة المنيا, وقد استخدم الباحث <;:عينة الدراسة من )
ترجمة/ الباحث(,  >@9Aكؤ األكاديمي )إعداد/ ثولومون وروثبموم لمدراسة مقياس التم

ومقياس التوجيات الدافعية )الداخمية والخارجية( )ترجمة/ الباحث(, ومقياس الثقة بالنفس 
)إعداد/ الباحث(, وقد توصمت الدراسة إلى نتائج منيا: وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة 

لتوجيات الدافعية )الداخمية والخارجية(, ووجود عالقة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي وا
ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين التمكؤ األكاديمي والثقة بالنفس, وال توجد فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس التمكؤ األكاديمي, وىناك فروق 

تين األولى والرابعة عمى مقياس التمكؤ دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب الفرق
 األكاديمي في جانب الفرقة األولى.   

إلى كشف العالقة بين التمكؤ األكاديمي     Nilufer & Esra (2018)كما ىدفت دراسة 
( طالبًا وطالبة من 88:والتنظيم الذاتي واإلنجاز األكاديمي, وتكونت عينة الدراسة من )

طالب المرحمة الثانوية, وقد استخدم الباحثان لمدراسة قائمة )ايتكن( لمتمكؤ األكاديمي, 
عالقة سالبة بين  دراسة إلى وجودومقياس التنظيم الذاتي, واختبار تحصيمي, وقد توصمت ال
 التمكؤ األكاديمي وكل من التنظيم الذاتي واإلنجاز األكاديمي.

 المحور الثانى: دراسات تناولت العالقة بٌن التلكؤ األكادٌمً وٌقظة الضمٌر:
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إلى فحص العالقة بين سموك التمكؤ األكاديمي ونموذج Watson(2001) ىدفت دراسة 
( طالبًا وطالبة من طالب A>;لمشخصية, وتكونت عينة الدراسة من ) العوامل الخمسة الكبرى

الجامعة, وقد استخدم الباحث قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )النسخة المختصرة(, 
ومقياس تقييم التمكؤ األكاديمي, وأسفرت الدراسة عن أن عوامل الشخصية ارتبطت جوىريًا 

بط التمكؤ األكاديمي إيجابيًا ببعد العصابية بينما ارتبط بدرجات التمكؤ األكاديمي, حيث ارت
سمبيًا بكل من يقظة الضمير, واالنبساطية, واالنفتاح عمى الخبرة, في حين لم يرتبط 

 بالمقبولية.
إلى بحث العالقة بين سموك التمكؤ  Kagen et al., (2010)كما ىدفت دراسة 

ل الخمسة الكبرى الشخصية, وتكونت عينة األكاديمي والكمالية والوسواس القيري والعوام
( طالبًا من طالب الجامعة, وقد استخدم الباحث مقياس التمكؤ األكاديمي =<:الدراسة من )

(, ومقياس 9AA8)إعداد/ إيتكن(, ومقياس الكمالية المتعدد األبعاد )إعداد/ فروست وآخرون
كبرى لمشخصية, وتوصمت نتائج الوسواس القيري )إعداد/ بادوا(, وقائمة العوامل الخمسة ال

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التمكؤ األكاديمي والكمالية والوسواس القيري, 
وارتبط التمكؤ األكاديمي إيجابيًا ببعد العصابية بينما ارتبط سمبيًا بكل من يقظة الضمير, 

 واالنبساطية, واالنفتاح عمى الخبرة, والمقبولية.
ىدفت إلى بحث العالقة بين التمكؤ األكاديمي وبعض سمات  Poor (2012)أما دراسة 

الشخصية لدى طالب الجامعة والتعرف عمى ما إذا كانت بعض سمات الشخصية كمنبئ 
( طالبًا وطالبة والتي تتراوح أعمارىم ما بين :98بالتمكؤ األكاديمي, وتكونت العينة من )

عالقة سالبة بين التمكؤ األكاديمي وكل من ( عام, وأظيرت النتائج أن ىناك ::-@9)
 االنبساطية ويقظة الضمير, كما أن يقظة الضمير يعتبر منبئًا بالتمكؤ األكاديمي.

( إلى بحث العالقة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة :89:كما ىدفت دراسة حيدر خمف )
نصرية, وقد ( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة المست8@>)الضمير, وتكونت العينة من 

وقائمة العوامل الخمسة  الكبرى استخدم الباحث مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد الباحث(, 
ليقظة الضمير(, وقد توصمت  9AAAترجمة/ سميم :9AAلمشخصية )إعداد/ كوستا وماكري 

 الدراسة  إلى عدة نتائج منيا :
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كما إنيم يتمتعون بدرجة إن طمبة الجامعة لدييم درجة متوسطة من التمكؤ األكاديمي,  -
 عالية من يقظة الضمير.

 -عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التمكؤ األكاديمي وفق متغير التخصص )عممي -
 أدبي(.

إناث( في التمكؤ األكاديمي في  -وجود فروق دالة إحصائيا وفق متغير النوع )ذكور -
 جانب الذكور.

فق يقظة الضمير في جانب المجموعة وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي و  -
 التي تتصف بيقظة الضمير المنخفضة.

إلى الكشف عن العالقة بين التمكؤ األكاديمي وسمات  Karatas (2015)وسعت دراسة 
( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة, =?>الشخصية واإلنجاز األكاديمي, وتكونت العينة من )

(, وقائمة العوامل 9AA9اديمي )إعداد/ توكمانوقد استخدم الباحث مقياس التمكؤ األك
(, وقد توصمت الدراسة إلى وجود :9AAالخمسة الكبرى لمشخصية )إعداد/ كوستا وماكري 

عالقة سالبة بين التمكؤ األكاديمي واالنبساطية ويقظة الضمير, ووجود عالقة موجبة بين 
ما توصمت إلى عدم وجود فروق يقظة الضمير واالنبساطية والمقبولية واإلنجاز األكاديمي, ك

 دالة إحصائية بين الذكور واإلناث في التمكؤ األكاديمي.
إلى الكشف عن العالقة بين التمكؤ األكاديمي وكل من  Joubert (2015)وىدفت دراسة 

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية واالنجاز األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية بجنوب 
( طالبًا وطالبة بالمرحمة الثانوية مقسمين إلى A>;ة الدراسة من )أفريقيا, وتكونت عين

(9>A( ,ذكور )لمتمكؤ األكاديمي, 8@9 )( إناث, وقد استخدم الباحث مقياس )توكمان
ومقياس الشخصية )إعداد/ الباحث(, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة ذات داللة 

ة الضمير واالنفتاح عمى الخبرة, ووجود عالقة إحصائية بين التمكؤ األكاديمي وكاًل من يقظ
موجبة ذات داللة إحصائية بين التمكؤ األكاديمي والعصابية, بينما لم تكن العالقة بين التمكؤ 

 األكاديمي وكل من االنبساطية والمقبولية دالة إحصائيًا.
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 خالصة وتعقٌب عام على الدراسات السابقة:

 دراسات سابقة ما يمى:يتضح من خالل ما تم عرضو من 
تعدد الدراسات التي تناولت التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة, ومدى تأثير التمكؤ  -

األكاديمي عمى اإلنجاز األكاديمي, وىذا يدل عمى أىمية متغير البحث وىو )التمكؤ 
 األكاديمي(.

كما اختمفت قمة الدراسات التي تناولت العالقة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير,  -
نتائج الدراسات حول أثر العوامل الديموجرافية عمى التمكؤ األكاديمي, لذلك اىتمت 

 الدراسة الحالية بالتعرف عمى أثر تمك المتغيرات الديموجرافية عمى التمكؤ األكاديمي.
 فروض الدراسة:

 تمكنت الباحثة من صياغة فروضيا عمى النحو التالي:
 مستوى مرتفعًا من التمكؤ األكاديمي.ُيظير أفراد عينة الدراسة  -1
توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى  -2

مقياس التمكؤ األكاديمي ودرجاتيم عمى عامل يقظة الضمير كأحد العوامل الخمسة 
 الكبرى لمشخصية.

توسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور وم -3
اإلناث لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي في 

 جانب الذكور.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب الفرقة الثانية ومتوسطات  -4

مقياس درجات طالب الفرقة الثالثة لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى 
 التمكؤ األكاديمي في جانب طالب الفرقة الثانية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب التخصص األدبي  -5
ومتوسطات درجات طالب التخصص العممي لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية 

 التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي في جانب طالب التخصص األدبي.
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 رٌقة واإلجراءات:الط

 فيما يمي عرضًا لمنيج الدراسة, وعينتيا, وأداتييا, وأساليب المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
 أوالً: منهج الدراسة

وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي؛ لموصف الدقيق لموضوع الدراسة, وكذلك 
 لدراسة وتحميل االرتباط بين متغيرات الدراسة.

 ثانٌاً: عٌنة الدراسة 

( طالبًا وطالبة بكمية التربية من الممتحقين بالفرقة الثانية ?;>تكونت عينة الدراسة من )
( طالبًا وطالبة 8=>مع مالحظة أنو تم التطبيق الفعمي عمى ) -والثالثة من جميع الشعب
كل بنود المقاييس ( طالبًا وطالبة منيم لعدم إكماليم اإلجابة عمى ;9ولكن تم استبعاد عدد )

( طالبًا وطالبة بالفرقة 8>:( طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية, و)?9Aبواقع ) -المستخدمة
(, وانحراف A,9A( عامًا بمتوسط عمري قدره );:-9Aالثالثة, وقد تراوحت أعمارىم ما بين )

مى طالب (, والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية ع8,@معياري قدره )
 الفرقة الثانية والثالثة من طالب كمية التربية:

 ( أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ األعبع١خ ِٓ طالة و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ1جذٚي )

 =ْ(734) 
 اٌّجّٛع ػذد اإلٔبس ػذد اٌزوٛس اٌزخظض اٌفشلخ

 اٌضب١ٔخ
  59 4 األدثٟ

 66 95 اٌؼٍّٟ 154

 اٌضبٌضخ
 51 76 األدثٟ

972 
 91 99 اٌؼٍّٟ

 734 323 137  اٌّجّٛع

 ثالثاً: أداتا الدراسة: 

 مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ الباحثة( (9
قامت الباحثة بإعداد مقياس التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة, وقد دعت الضرورة  

أن المقاييس التي تناولت   -عمى حد عمميا –إلعداد ىذا المقياس؛ حيث الحظت الباحثة 
مفيوم التمكؤ األكاديمي بعضيا تناول مفيوم التمكؤ بشكل عام, ولم تركز عمى الجانب 

عمى أنواع معينة من التمكؤ, كما أن المقاييس لم تستقر عمى أبعاد  األكاديمي, وبعضيا ركز
واحدة؛ لذلك لزم بناء أداة يمكن من خالليا قياس التمكؤ األكاديمي, حيث صاغت عددًا من 

( عبارة لقياس التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة, حيث صيغت العبارات ;;العبارات بمغت )
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متدرج لمستويات شدة االستجابة أو شدة االتجاه نحو  جميعًا عمى شكل مقياس تقديري
موضوع العبارة, وقد اختير التقدير عمى ثالثة بدائل, وقد تم تخصيص درجات ليذه البدائل 

( عمى الترتيب لمعبارات 9-:-;نادرًا( الدرجات ) -أحياناً  -بحيث تأخذ االستجابات: )دائماً 
( ;-:-9بسموك التمكؤ األكاديمي(, والدرجات )الموجبة )التي تتجو نحو المزيد من القيام 

لمعبارات السالبة )التي تتجو نحو انخفاض القيام بسموك التمكؤ األكاديمي(, وتم توزيع 
(عبارات, 98العبارات عمى ثالثة أبعاد لمتمكؤ األكاديمي وىي كالتالي: البعد المعرفي ويتضمن )

 ( عبارة.99ني ويتضمن )( عبارة, البعد الوجدا:9البعد السموكي ويتضمن )
 وقد تم التحقق من ثبات وصدق المقياس بالطرق التالية:

 صدق المحكمٌن: -1

قامت الباحثة في المراحل األولى إلعداد المقياس بعرضو عمى مجموعة من السادة 
( محكمًا, وقد >9المحكمين المتخصصين في عمم النفس والصحة النفسية بمغ عددىم )

( عبارة لم تحظ بالموافقة من السادة المحكمين :يالت عمى حذف )أجمعوا بعد إجراء التعد
 %( فأكثر عمي صالحية المقياس لتحقيق أىدافو. =@)
 الصدق العاملً -2

تم حساب الصدق العاممي لممقياس من خالل تحديد البنية العاممية, وقد أظيرت نتائج 
( طالبًا وطالبة بكمية 8<9التحميل العاممي لدرجات العينة االستطالعية والتي تكونت من )

التربية بجامعة سوىاج بطريقة المكونات األساسية والتدوير المتعامد بطريقة ألفا ريماكس 
لمصفوفة تشبعات المكونات األساسية ثالثة عوامل تم تفسيرىم في ضوء تشبعات البنود التي 

 (. @9A>::88( أو تزيد عنيا )أسامة أمين,=;89تساوي)
( عبارة من عبارات A:( عوامل تشبعت عمييا );اء عن ظيور )وقد أسفر ذلك اإلجر 

  -, 9988 ≤العامل الجوىري ما كان لو جذر كامن  -المقياس تبعًا لممحات التالية:     
 =;89 ≤محك التشبع الدال لمعبارة ما كان 

( عبارة لم تصل لحد التشبع المقبول عمى أي من العوامل الناتجة, :ومن ثم فقد ُحذفت )
 الخاصة بالبعد الوجداني. @9, <ذه العبارات ىي وى
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          بيقظةالتلكؤ األكاديمي وعالقته 

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 541 

- 

 

 وفيما يمي توضيح ليذه العوامل:
 العامل األول :

( Aوتشبعت بو ) >,;=من التباين االرتباطي بجذر كامن  >8,9<استقطب ىذا البعد 
 عبارات كما ىو موضح بالجدول التالي:

 (162اٌجٛ٘ش٠خ ٌؼجبساد اٌؼبًِ األٚي ٌّم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ )ْ = ( اٌزشجؼبد9جذٚي )

َ 
سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌزشجغ اٌؼجبسح

1 1 
أعزؼذ ٌّزاوشح دسٚعٟ فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ صُ أؤجٍٙب ٌٛلذ أخش دْٚ عجت 

 ِمٕغ
931,2 

 424,2 أخطظ ٌىزبثخ األثذبس اٌّطٍٛثخ ِٕٟ ٌىٕٕٟ أٔشغً ثأِٛس أخشٜ 7 9

3 4 
ٌّزاوشح دسٚعٟ ٌىٕٕٟ ال أراوش دسٚعٟ ئال لجً االِزذبٔبد أضغ جذٚالً 

 ثفزشح لظ١شح
696,2 

 974,2 أخطظ ج١ذاً ٌّزاوشح دسٚعٟ ٚأٌزضَ ثبٌخطخ أٚالً ثأٚي 12 7

9 13 
ألٕغ ٔفغٟ أٔٗ ِب ٠ضاي أِبِٟ ٚلذ ط٠ًٛ ػٍٝ االِزذبٔبد ٌزٌه ألَٛ 

 ثزأج١ً ِزاوشح دسٚعٟ
689,2 

 2, 739 ٠ِٛبً ث١َٛ غ١ش ِف١ذح ٌزٌه ألَٛ ثزأج١ٍٙبأرظٛس أْ ِزاوشح دسٚعٟ  16 6

 744,2 أسدد ثبعزّشاس إٟٔٔ عٛف أٔجض ِٙبِٟ اٌذساع١خ ٌىٕٕٟ ال أٌزضَ ثزٌه 15 4

 661,2 أجذ طؼٛثخ فٟ ارخبر لشاس أداء ِٙبِٟ اٌذساع١خ 99 8

 691,2 أٔظُ ٚلزٟ ثشىً ج١ذ دزٝ أٟٔٙ ٚاججبرٟ اٌذساع١خ فٟ ِٛػذ٘ب اٌّذذد 99 5

وتدور عبارات ىذا البعد حول ضعف التوافق بين نية الطالب في عمل الميام األكاديمية 
المطموبة منو وبين تنفيذه الفعمي ليذه الميام في وقتيا المحدد, ومن ثم أمكن تسمية ىذا 

 العامل بـ : البعد المعرفي. 
 العامل الثاني :

( :9وتشبعت بو ) >,;;كامن من التباين االرتباطي بجذر  ;A>,9استقطب ىذا البعد 
 عبارة كما ىو موضح بالجدول التالي:
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 (162( اٌزشجؼبد اٌجٛ٘ش٠خ ٌؼجبساد اٌؼبًِ اٌضبٟٔ ٌّم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ )ْ = 3جذٚي )

 اٌزشجغ اٌؼجبسح سلُ اٌؼجبسح َ

 756,2 أؤجً أداء ٚاججبرٟ اٌذساع١خ دزٟ اٌٍذظبد األخ١شح 9 1

 781,2 اٌّطٍٛثخ ِٕٟ لجً اٌٛلذ اٌّذذد ٌزغ١ٍّٙبألذَ األثذبس  9 9

 937,2 أرغ١ت ػٓ دضٛس ثؼض اٌذسٚط ٚاٌّذبضشاد 8 3

 795,2 ألَٛ ثّزاوشح دسٚعٟ فمظ ١ٌٍخ االِزذبْ 11 7

9 17 
أطٍت ِٓ صِالئٟ ئٔجبص اٌٛاججبد اٌذساع١خ ٚوزبثخ األثذبس 

 اٌّطٍٛثخ ِٕٟ
694,2 

 2, 937 ثأٚي دْٚ رأج١ًأٔجض ٚاججبرٟ اٌذساع١خ أٚالً  14 6

 762,2 أرشن اٌم١بَ ثبألٔشطخ اٌزشف١ٙ١خ ِٓ أجً ِزاوشح دسٚعٟ 92 4

8 93 
أرٙشة ِٓ أداء اٌّٙبَ اٌذساع١خ خٛفبً ِٓ ػذَ ئٔجبص٘ب ثشىً 

 طذ١خ
433,2 

 741,2 أًّ٘ أداء ٚاججبرٟ اٌذساع١خ ثغض إٌظش ػٓ ِذٜ اٌّزؼخ ثٙب 96 5

 672,2 اٌذساع١خ دْٚ رأخ١ش أعزغً اٌفشص إلٔجبص ِٙبِٟ 98 12

11 32 
أرٙشة ِٓ اٌّٙبَ اٌذساع١خ اٌظؼجخ ٌٍم١بَ ثجؼض األٔشطخ 

 اٌزشف١ٙ١خ
679,2 

 732,2 ألذَ رجش٠شاد ٌؼذَ أداء ٚاججبرٟ اٌذساع١خ فٟ ِٛػذ٘ب اٌّذذد 31 19

وتدور عبارات البعد الثاني حول سموكيات التأجيل التي يقوم بيا الطالب عند البدء في 
الميام األكاديمية المطموبة منو, وكذلك تأجيل إكماليا وعدم االنتياء منيا في الوقت المحدد, 

 وتأخيرىا إلى المحظات األخيرة, ومن ثم أمكن تسمية ىذا العامل بـ : البعد السموكي. 
 لثالث :العامل ا

( @وتشبعت بو ) ;,>:من التباين االرتباطي بجذر كامن  ?,9:استقطب ىذا البعد 
 @9, <( عبارة لم تصل لحد التشبع المقبول, وىذه العبارات ىي :عبارات,  وقد تم حذف )

 من البعد الوجداني, كما ىو موضح بالجدول التالي: 
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 (162اٌجٛ٘ش٠خ ٌؼجبساد اٌؼبًِ اٌضبٌش ٌّم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ )ْ = اٌزشجؼبد (7جذٚي )
سلُ  َ

 اٌؼجبسح

 اٌزشجغ اٌؼجبسح

 799,2 أشؼش ثؼذَ االسر١بح ٌزأج١ٍٟ اٌّغزّش ألداء ٚاججبرٟ اٌذساع١خ 3 1

 295,2 أرضب٠ك ػٕذِب أوٍف ثىزبثخ أثذبس ٌُٚ أٔجض٘ب فٟ اٌٛلذ اٌّذذد 6 9

اٌٛلذ ٚال أعزط١غ ئٔجبص ٚاججبرٟ اٌذساع١خ فٟ أٔذَ ػٕذِب أض١غ  5 3

 ٚلزٙب اٌّذذد

999,2 

 697,2 أشؼش ثبٌشادخ ػٕذِب أراوش دسٚعٟ لجً االِزذبٔبد ثٛلذ وبف   19 7

 718,2 أشؼش ثبٌض١ك ػٕذ اٌجذء فٟ ِزاوشح دسٚعٟ 19 9

 2, 161 ٠إٔجٕٟ ض١ّشٞ ثغجت رأج١ً ٚاججبرٟ اٌذساع١خ ثذْٚ عجت ِمٕغ 18 6

أشؼش ثبٌغؼبدح ٚأٔب أشبسن فٟ اٌذفالد ٚاألٔشطخ االجزّبػ١خ اٌزٟ  91 4

 اٌذساع١خ   رجؼذٟٔ ػٓ ٚاججبرٟ

983,2 

 736,2 ِزاوشح دسٚعٟ فٟ ٚلزٙب ٠جٕجٕٟ اٌشؼٛس ثبٌزمظ١ش 97 8

٠غ١طش ػٍٟ اٌمٍك ٚاٌزٛرش ثغجت رأج١ً اعزؼذادٞ ٌالِزذبٔبد ئٌٝ  94 5

 اٌٍذظبد األخ١شح

918,2 

 751,2 ػٕذِب أٔجض ٚاججبرٟ اٌذساع١خ أٚالً ثأٚيأطّئٓ  95 12

وتدور عبارات ىذا البعد حول مجموعة المشاعر السمبية كالضيق والتوتر وعدم االرتياح 
التي يشعر بيا الطالب لتأجيمو القيام بالميام األكاديمية المطموبة منو إلى المحظات األخيرة, 

 ومن ثم أمكن تسمية ىذا العامل بـ : البعد الوجداني. 
 صدق المحك -3

( 8<9قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحك, وذلك بالتطبيق عمى عينة بمغ عددىا )
طالب وطالبة بالفرقة الثانية والثالثة من طالب كمية التربية بجامعة سوىاج, ثم حساب معامل 
االرتباط بين درجات العينة عمى مقياس التمكؤ األكاديمي )إعداد/ الباحثة(, ودرجاتيم عمى 

(, وبمغ >88:األكاديمي )إعداد/ عبد الرحمن مصيمحي, نادية الحسيني,  مقياس التمكؤ
(, وىذا 89,8( وىو دال إحصائيًا عند مستوى )A,8?معامل االرتباط بين درجات المقياسين )

 يدل عمى أن المقياس يتمتع بصدق محك مرتفع.
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 إجراءات الثبات:

 تم حساب الثبات بالطرق التالية:
 دام معامل ألفا كرونباخمعامل الثبات باستخ -9

قامت الباحثة بحساب تباينات أبعاد المقياس وكذلك تباين الدرجة الكمية عمى المقياس, ثم 
 تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ لمثبات.

 التجزئة النصفية  -:
حيث قامت الباحثة بحساب معادلة سبيرمان براون لمتجزئة النصفية, وكذلك تم استخدام 

 لمتجزئة النصفية, ويظير الجدول التالي قيم معامالت الثبات: معادلة جتمان
( ِؼبِالد صجبد أٌفب وشٚٔجبر ٚاٌزجضئخ إٌظف١خ ٌألثؼبد ٚاٌذسجخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِم١بط 9جذٚي )

 (162اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ ْ= )

 ٔٛع اٌضجبد
 ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ ٚأثؼبدٖ اٌفشػ١خ

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ اٌٛجذأٟاٌجؼذ  اٌجؼذ اٌغٍٛوٟ اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

 اٌزجضئخ

 إٌظف١خ

 –عج١شِبْ

 ثشاْٚ
893,2** 898,2** 648,2** 899,2** 

 **891,2 **649,2 **897,2 **839,2 جزّبْ

 **825,2** 839,2** 672,2** 441,2 (ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبر )

 89,8**مستوي الداللة 
أبعاد المقياس والدرجة الكمية يظير من الجدول السابق أن قيمة معامالت الثبات لجميع 

 .89,8كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 االتساق الداخلً:

تم حساب االتساق الداخمي بعد حذف العبارات التي حذفت بالتحميل العاممي خالل ثالث 
 مراحل:

عن طريق معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكمية   –9
 مقياس ككل:لم

درجة كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس فكانت معامالت االرتباط بين 
(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة إحصائيًا عند 9A – 89>A8>89( تتراوح بين)8<9)ن= ككل

 (.8.89مستوي )
 لذى تنتمى إليو:االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات البعد, والدرجة الكمية لمبعد ا – :
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درجة كل عبارة من عبارات البعد بالدرجة الكمية لمبعد الذى فكانت معامالت االرتباط بين 
(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة :<?89 – >:>89( تتراوح بين)8<9)ن= تنتمى إليو

 (.8.89إحصائيًا عند مستوي )
ديمي, والدرجة الكمية حساب معامل االرتباط بين درجات أبعاد مقياس التمكؤ األكا -;

 لممقياس:
درجات أبعاد مقياس التمكؤ األكاديمي, والدرجة الكمية فكانت معامالت االرتباط بين    

(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة إحصائيًا 89A89 – 89A99( تتراوح بين)8<9)ن= لممقياس
 ( .8.89عند مستوي )

معامالت صدق وثبات واتساق وٌتضح مما سبق أن مقٌاس التلكؤ األكادٌمً ٌتمتع ب
 داخلً مرتفعة ودالة إحصائٌاً, مما ٌدعو إلً الثقة فً استخدامه فً الدراسة الحالٌة.

 :الصورة النيائية لممقياس 
عمى أبعاد المقياس الثالثة,  ( عبارة موزعةA:تكونت الصورة النيائية لممقياس من )

سالبة, وتشير الدرجة المرتفعة ( عبارات A( عبارة موجبة, و)8:ويشتمل المقياس عمى )
عمى المقياس إلى ارتفاع التمكؤ األكاديمي عند الطالب, وتشير الدرجة المنخفضة عمى 

 المقياس إلى انخفاض التمكؤ األكاديمي عند الطالب.
ترجمة بدر  :9AAقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )إعداد/ كوستا وماكري (:

 (?9AAاألنصاري 
 -االنبساطية -( فقرة موزعة عمى خمسة عوامل ىي: )العصابية8<ن )تتكون القائمة م
يقظة الضمير(, وتتم اإلجابة عمى فقرات القائمة باختيار  -المقبولية -االنفتاح عمى الخبرة

 -غير متأكد -موافق -بديل واحد من خمسة بدائل وفق مقياس ليكرت )موافق بشدة
 -; -> -=العبارات اإليجابية الدرجات )معارض بشدة ( ويتم التصحيح بإعطاء  -معارض

( لمعبارات السمبية, ثم قامت الباحثة بإعادة تقنين = -> -; -: -9( والدرجات )9 -:
 االختبار, وتم حساب الصدق والثبات كالتالي:
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 إجراءات الصدق:

 حساب ارتباط نصفي القائمة بالدرجة الكمية ليا -1
الفردي والنصف الزوجي بالدرجة الكمية  قامت الباحثة بحساب ارتباط درجات النصف

( عمى الترتيب, وتم حساب A=:,8 ,A>>,8لمقائمة, وقد بمغت قيم معامالت االرتباط )
ارتباط درجات النصف الفردي والنصف الزوجي لمبعد األول )العصابية( بالدرجة الكمية لو, وقد 

درجات النصف الفردي  (, وتم حساب ارتباط8,?<@, 8,<<@بمغت قيم معامالت االرتباط )
والنصف الزوجي لمبعد الثاني )االنبساطية( بالدرجة الكمية لو, وقد بمغت قيم معامالت االرتباط 

(, وتم حساب ارتباط درجات النصف الفردي والنصف الزوجي لمبعد الثالث 8,8?@, 8,>:@)
, 8,;>?ط ))االنفتاح عمى الخبرة( بالدرجة الكمية لو, وقد بمغت قيم معامالت االرتبا

(, وتم حساب ارتباط درجات النصف الفردي والنصف الزوجي لمبعد الرابع )المقبولية( 8,;;@
(, كما تم حساب ارتباط 8,;@@, 8,><?بالدرجة الكمية لو, وقد بمغت قيم معامالت االرتباط )

درجات النصف الفردي والنصف الزوجي لمبعد الخامس )يقظة الضمير( بالدرجة الكمية لو, 
(, وجميع قيم معامالت االرتباط قيم دالة A=,8 ,A89,8@قد بمغت قيم معامالت االرتباط )و 

(, مما يدل عمى صدق قائمة العوامل الخمسة الكبرى 89,8إحصائيًا عند مستوى داللة )
 لمشخصية. 

 إجراءات الثباث :

 اٌضجبد ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ أٌفب وشٚٔجبر: -1
قامت الباحثة بحساب تباينات أبعاد قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية, وكذلك تباين 

 الدرجة الكمية عمى القائمة, وثم تم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ.
 اٌضجبد ثبعزخذاَ اٌزجضئخ إٌظف١خ: -9

قامت الباحثة بحساب معادلة سبيرمان براون لمتجزئة النصفية, وكذلك استخدام معادلة 
 جتمان لمتجزئة النصفية, ويظير الجدول التالي قيم معامالت الثبات:
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( ِؼبِالد صجبد أٌفب وشٚٔجبر ٚاٌزجضئخ إٌظف١خ ٌألثؼبد ٚاٌذسجخ اٌى١ٍخ ػٍٝ لبئّخ 6جذٚي )

 (162اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ )ْ=

 ٔٛع اٌضجبد

 لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ

 االٔجغبط١خ اٌؼظبث١خ

االٔفزبح 

ػٍٝ 

 اٌخجشح

 اٌّمج١ٌٛخ
٠مظخ 

 اٌض١ّش

اٌذسجخ 

 اٌى١ٍخ

 اٌزجضئخ

 إٌظف١خ

 –عج١شِبْ

 ثشاْٚ
451,2** 915,2** 936,2** 667,2** 496,2** 891,2** 

 **893,2 **496,2 **667,2 **936,2 **919,2 **485,2 جزّبْ

ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبر 

() 
439,2** 619,2** 746,2** 999,2** 441,2** 485,2** 

ويظير من الجدول السابق أن قيمة معامالت الثبات لجميع أبعاد المقياس والدرجة الكمية 
 . 89,8كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 االتساق الداخلً :

 قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمى عن طريق عدة طرق وىى:
 درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لمقائمة ككل:عن طريق معامالت االرتباط بين   –9
( تتراوح 8<9)ن= درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لمقائمة ككلفكانت معامالت االرتباط بين    
 (.8.89(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوي )@?<89 – <:>89بين)
 الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو: االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات البعد, والدرجة –:
درجة كل عبارة من عبارات البعد بالدرجة الكمية لمبعد الذى فكانت معامالت االرتباط بين    

(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة >@?.8A - 8>89( تتراوح بين)8<9)ن= تنتمى إليو
 (.8.89إحصائيًا عند مستوي )

 ن العوامل الخمسة, والدرجة الكمية لمقائمة:معامل االرتباط بين درجات كل عامل م ـــ;
 درجات كل عامل من العوامل الخمسة بالدرجة الكمية لمقائمةفكانت معامالت االرتباط بين 

(, وكميا معامالت مرتفعة ودالة إحصائيًا عند :A@89 – @<?89( تتراوح بين)8<9)ن=
 (.8.89مستوي )

لمشخصية تتمتع بمعامالت صدق  يتضح مما سبق أن قائمة العوامل الخمسة الكبرى
, مما يدعو إلي الثقة في استخدامو في البحث وثبات واتساق داخمي مرتفعة ودالة إحصائياً 

 الحالي.
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 رابعاً: اإلجراءات العامة للدراسة

 تمثمت إجراءات الدراسة فيما يمي:
في حدود  -تحديد مشكمة الدراسة ومتغيراتيا ومجتمعيا من خالل قيام الباحثة  -1

باالطالع عمى الدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المجال والتعرف عمى  -استطاعتيا
 النتائج التي توصمت إلييا, وكان نتيجة ذلك التأكد من أىمية مشكمة البحث.

وبعد ذلك قامت  -والتي سبق الحديث عنيا ووصفيا -إعداد وتحديد أدوات الدراسة -2
استطالعية لمتأكد من وصوليا إلى مستوى الباحثة بتقنين ىذه األدوات عمى عينة 

مناسب من الصدق والثبات, واستنادًا إلى ىذا ثم التأكد من صالحية أدوات الدراسة 
 ومناسبتيا ألفراد العينة وقابميتيا لمتطبيق النيائي.

تم طبع أدوات الدراسة السيكومترية عمى شكل كتيب صغير, وذلك لتسييل عممية توزيع  -3
ن أفراد العينة, وقد أوضحت الباحثة ألفراد العينة كيفية اإلجابة عمى األدوات وجمعيا م

ىذه األدوات بصورة صحيحة, كما أكدت ليم عمى أىمية تعاونيم في اإلجابة بصورة 
تتصف بالصدق والصراحة التامة نظرًا ألىمية ذلك األمر لموصول إلى نتائج دقيقة, كما 

يس المستخدمة وحرصت الباحثة عمى التواجد تركت ليم فترة كافية لإلجابة عمى المقاي
معيم أثناء التطبيق, وبعد االنتياء من إجراءات التطبيق ثم تصحيح اإلجابات وفقًا 

 لطريقة تصحيح كل أداة من ىذه األدوات.
عرضت النتائج بصورة تفصيمية وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري لمدراسة والدراسات  -4

 السابقة.
 اإلحصائٌةخامساً: األسالٌب 

وقد أجريت التحميالت اإلحصائية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
(SPSS:وقد اعتمدت الدراسة عمى الطرق اإلحصائية التالية ,) 
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون. -;      الحسابي واالنحراف المعياري.    المتوسط  -9
 اختبار "ت"  -;
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 ناقشتهانتائج الدراسة وم

 وينص ىذا الفرض عمى أنو:  نتائج الفرض األول, ومناقشتها:
 " ُيظير أفراد عينة الدراسة مستوى مرتفعًا من التمكؤ األكاديمي"

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
( عمى مقياس التمكؤ ?;>)ن=المعيارية والمتوسطات الفرضية لدرجات أفراد عينة الدراسة 

األكاديمي, كما تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة لمتحقق من داللة الفروق بين المتوسط 
الفعمي والمتوسط الفرضي في التمكؤ األكاديمي, والجدول التالي يوضح النتائج التي تم 

 التوصل إلييا:
اٌّزٛعظ اٌفؼٍٟ ٚاٌّزٛعظ  ( ٔزبئج اخزجبس "د" ٌؼ١ٕخ ٚادذح ٌٍفشٚق ث١ٓ دسجخ4جذٚي )

 (734اٌفشضٟ ػٍٝ ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ )ْ=

 اٌّزٛعظ اٌفؼٍٟ أثؼبد اٌّم١بط
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعظ 

 اٌفشضٟ
 ل١ّخ )د(

اٌجؼذ األٚي "اٌجؼذ 

 اٌّؼشفٟ"
15,29 3,77 18 6,91** 

اٌجؼذ اٌضبٟٔ "اٌجؼذ 

 اٌغٍٛوٟ"
97,52 6,63 97 9,86** 

"اٌجؼذ اٌجؼذ اٌضبٌش 

 اٌٛجذأٟ"
14,95 3,71 16 4,53** 

 **4,96 98 5,32 61,93 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 8989)**( دالة عند مستوى  =898)*( دالة عند مستوى 
= 8989, قيمة )ت( عند مستوى <99A= =898( قيمة )ت( عند مستوى ?;>عند )ن = 

:9=@ 
( 8989إحصائيًا عند مستوى )( وجود فروق دالة ?يتضح من النتائج الواردة في جدول )

في التمكؤ األكاديمي, وأبعاده الثالثة بين المتوسط الفعمي والمتوسط الفرضي في جانب 
, 9A98: ,:<9A8المتوسط الفعمي, حيث كان متوسط كل بعد والدرجة الكمية عمى الترتيب )

9?9:A ,>99:;9) (, وىي قيم أكبر من المتوسط الفرضي الخاص بكل بعد عمى الترتيب@ ,
(, وىذا يعني ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من @=, <9, >:

 طالب كمية التربية, وبذلك تتحقق صحة الفرض األول.
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          بيقظةالتلكؤ األكاديمي وعالقته 

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 555 

- 

 

 وتجد ىذه النتيجة تأييدًا ليا مع ما توصمت إليو الدراسات التالية:
( التي توصمت إلى ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدى =89:*دراسة "محمد أبو راسين" )
%( من طالب الجامعة يعانون من مستوى مرتفع من التمكؤ ;9><طالب الجامعة, وأن )

 األكاديمي. 
( التي توصمتا إلى أن طالب ;89:(, ودراسة "عفراء خميل" )>89:*دراسة "أحمد فضل" )

 ن من مستوى مرتفع من التمكؤ األكاديمي.الجامعة يعانو
%( من طالب الجامعة يعانون من مستوى :9=:( أن ):89:*دراسة "معاوية أبو غزال" )

 مرتفع من التمكؤ األكاديمي. 
%( من طالب الجامعة أظيروا مستوى ;:أن ) Balkis&Duru(2009)*كما تأكد دراسة 

 مرتفعًا من التمكؤ األكاديمي.
ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدى عينة الدراسة من طالب كمية  و تفسر الباحثة

 التربية عمى النحو التالي:
( سنة, وتوازي بداية 9:-@9طبيعة المرحمة العمرية: وىى مرحمة المراىقة المتأخرة ) -9

ىذه المرحمة العمرية المستوى الجامعي في السمم التعميمي, وىي مرحمة يسند فييا إلى 
ثير من المسئوليات والميام األكاديمية وغير األكاديمية؛ مما يضطرىم إلى الطالب الك

تأجيل إنجاز مياميم األكاديمية, واالستعداد لالمتحانات في المحظات األخيرة, مما يؤدي 
 إلى ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدييم.

ا ميام غير سارة عدم رضا الطالب عن بعض المواد والميام األكاديمية, فيم يعتبروني -:
 وغير ممتعة بالنسبة ليم.

قضاء الطالب أوقات طويمة أمام أجيزة الكمبيوتر, وشبكات التواصل االلكترونية, والبرامج  -;
االلكترونية في أجيزة اليواتف المحمولة, والتي أصبحت متاحة في كل زمان ومكان, 

 ة بالنسبة ليم.والذي يعتبره الكثير من الطمبة من الميام واألنشطة الممتع
افتقار الكثير من الطالب لميارات إدارة الوقت وتنظيمو بشكل يسمح ليم بإنجاز الميام  ->

 األكاديمية في الوقت المحدد.
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( أن ارتفاع مستوى ::?, ص@89:سميرة ميسون, أسماء خويمد, رحمة قبائمي ) وتفسر
شئة األسرية والتي قد ُتولد طالبًا التمكؤ األكاديمي لدى الطالب الجامعيين يرجع إلى عوامل التن

سمبيًا غير مسؤول, وذلك من خالل تبنييا ألساليب تربوية تعتمد عمى الدالل والحماية الزائدة, 
والتي تخمق شخصية غير متحممة المسؤولية, ويرجع أيضًا إلى احتمالية اتسام الطالب 

ت سابقة عن الميمة وأنو ببعض األفكار الالعقالنية, فقد يمتمك الطالب معتقدات وتوقعا
 سيفشل في أدائيا؛ مما يؤدي إلى تأجيل الطالب القيام بالميام الدراسية المطموبة منيم.

وفي إطار نظرية العزو أن الطالب األكثر تمكؤًا يعزون فشميم الدراسي إلى عوامل خارجية 
فاض مستوى بعيدًا عن أنفسيم مثل الحظ وصعوبة الميمة, األمر الذي يجعميم يبررون انخ

انجازىم العتقادىم أن أسباب الفشل ال يمكن التحكم فييا أو تغييرىا, ومن ثم يشعرون بعدم 
الجدوى من بذل المزيد من الجيد الالزم لتحسين أدائيم, أما الطالب األقل تمكؤًا يعزون 

مكون نجاحيم وتفوقيم الدراسي إلى عوامل داخمية يمكن التحكم فييا وتطويرىا كالجيد وما يمت
 من قدرة يستطيعون توظيفيا وتوجيييا.

وبذلك تحقق الفرض األول والذي ينص عمى: " ُيظير أفراد عينة الدراسة مستوى مرتفعًا 
 من التمكؤ األكاديمي". 

 وينص ىذا الفرض عمى أنو:: نتائج الفرض الثانً, ومناقشتها
أفراد عينة الدراسة عمى "توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين درجات 

 مقياس التمكؤ األكاديمي ودرجاتيم عمى عامل يقظة الضمير".
والختبار صحة ىذا الفرض ىذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد عينة 
الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي, ودرجاتيم عمى يقظة الضمير, 

 ي نتائج ذلك:ويوضح الجدول التال
( ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسجبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ طالة و١ٍخ اٌزشث١خ ػٍٝ 8جذٚي )

 (734ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ, ٚدسجبرُٙ ػٍٝ لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ )ْ=

 

 ٠مظخ اٌض١ّش

 اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ

 اٌى١ٍخاٌذسجخ  اٌجؼذ اٌٛجذأٟ اٌجؼذ اٌغٍٛوٟ اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

-2,39** -2,73** -2,37** -2,75** 

 8989)**( دالة عند مستوى  =898)*( دالة عند مستوى  
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( وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند @يتضح من النتائج الواردة في جدول )
( بين الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي وأبعاده الثالثة, وعامل يقظة الضمير, 8989مستوى )

 وبذلك تحقق صحة الفرض الثاني.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة الدالة عمى وجود عالقة بين التمكؤ األكاديمي ويقظة الضمير 

 لدى عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى النحو التالي:
( بين الدرجة 8989ُتظير النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى )

تمكؤ األكاديمي, وأبعاده الثالثة, وعامل يقظة الضمير, وتجد ىذه الدراسة تأييدًا ليا الكمية لم
؛ Poor (2012)؛  Kagen et al., (2010) ؛Watson (2001)  مع دراسة كاًل من
التي أكدت في نتائجيا  Joubert (2015)؛  Karatas (2015)(؛:89:"حيدر خمف" )

 بين التمكؤ األكاديمي وعامل يقظة الضمير.عمى وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا 
ويعني ذلك أنو كمما انخفضت يقظة الضمير لدى عينة الدراسة من طالب كمية التربية كمما 
زاد مستوى التمكؤ األكاديمي لدييم, والعكس صحيح, وتفسر الباحثة ذلك من منطمق أن نقص 

لخمسة الكبرى لمشخصية أن الضمير يعني التمكؤ فتشير أحدى افتراضات نظرية العوامل ا
األفراد الذين يسجمون درجات منخفضة في ضبط الذات يتمكؤون في البدء في األعمال, 

 ويسيل تثبيط ىمتيم.
ويتسم أصحاب الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامل بالنظام, والنشاط, والمثابرة, والعمل 

يتسمون بالقدرة عمى ضبط الجاد, والصمود, والطموح , والقدرة عمى تحمل المسئولية, كما 
الذات, وااللتزام بالقانون والطاعة, والوفاء بالواجبات عمى الوجو األكمل, والدقة في مراعاة 

 & Grumm)المواعيد , والكفاح من أجل تحقيق أعمى مستوى من اإلنجاز 
Collani,2007,p2216).وكل ىذه السمات ترتبط سمبيًا بالتمكؤ األكاديمي , 

 وينص ىذا الفرض عمى أنو:: الثالث, ومناقشتهانتائج الفرض 
" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات 
اإلناث لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي في جانب 

 الذكور".
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لمتعرف عمى داللة الفروق بين ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"؛ 
متوسطات درجات الذكور, ودرجات اإلناث عمى مقياس التمكؤ األكاديمي كما ىو موضح 

 بالجدول التالي:
( ل١ُ )د( ِٚغزٜٛ دالٌزٙب اإلدظبئ١خ ٌّزٛعطبد دسجبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ 5جذٚي )

 (734ئٔبصبً( )ْ= -اٌجٕظ )روٛساً أثؼبد ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ, ٌٍّٚم١بط وىً رجؼبً الخزالف 
 ل١ّخ )د( (323اإلٔبس) (137اٌزوٛس) أثؼبد اٌّم١بط

 ع َ ع َ

 **7,26 3,78 18,98 3,17 92,21 اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

 **7,28 6,55 93,66 9,43 96,74 اٌجؼذ اٌغٍٛوٟ

اٌجؼذ 

 اٌٛجذأٟ

15,93 9,52 16,32 3,19 12,12** 

  4,89 66,29 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

98,99 

5,79 8,29** 

 8989)**( دالة عند مستوى  =898)*( دالة عند مستوى 
= 8989, قيمة )ت( عند مستوى <99A= =898( قيمة )ت( عند مستوى ?;>عند )ن = 

:9=@ 
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور و Aيتضح من جدول )

التمكؤ األكاديمي في جانب  متوسطات درجات اإلناث من طالب كمية التربية عمى مقياس
الذكور؛ مما يعني أن متغير الجنس لو أثر جوىري عمى درجات التمكؤ األكاديمي, تحقق 

 صحة الفرض الثالث لمدراسة.
وتجد ىذه النتيجة تأييدًا ليا مع دراسة كاًل من"عبد الرحمن مصيمحي, نادية الحسيني" 

, Balkis& Duru (2009)  (,@88:(, "أشرف عبد الغني, وأحالم محمود" )>88:)
   (,=89:, "محمد أبو راسين" )Khan et al. (2014) (,>89:"أحمد فضل" )

Balkis& Duru (2017)  حيث أوضحت ىذه الدراسات وجود فروق دالة إحصائيًا في ,
 متغير التمكؤ األكاديمي في جانب الذكور.

, "حسن عمر" Akinsola et al.,(2007)بينما تختمف ىذه الدراسة مع دراسة كاًل من 
(:88@ ,)Ozer& Ferrari (2011)( "ياسمين السعيد" 899:, "فايقة عبد العظيم" ,)
(:89= ,)Mahasneh et al.,(2016) , ( "89:"مصطفى محمود?,)  حيث توصمت ىذه
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الدراسات إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في متغير التمكؤ األكاديمي تعزى لمتغير 
وجود فروق دالة إحصائيًا في  Washington (2004)حت دراسة الجنس, بينما أوض

متغير التمكؤ األكاديمي في جانب اإلناث, وفيما يبدو أن السبب في ىذا االختالف بين ىذه 
الدراسات وىذه الدراسة يرجع إلى اختالف البيئة الثقافية, واختالف المرحمة العمرية, واختالف 

 المقاييس المستخدمة.  
ير وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات ويمكن تفس

 اإلناث في التمكؤ األكاديمي في جانب الذكور في ضوء ما يمي:
طبيعة التنشئة األسرية؛ إذ أن طبيعة التربية األسرية المتعمقة بتربية الذكور تعطييم  -

ساعات طويمة خارج المنزل أكثر من الحرية في إقامة عالقات وصداقات عديدة, والتواجد 
اإلناث, فيتحركون بحرية في معظم األوقات حتى في األوقات المتأخرة, ومن ثم تنعكس 
ىذه الحرية سمبيًا عمى أداء مياميم األكاديمية, فيؤجمون إنجاز الواجبات المطموبة 

لممتابعة منيم, ومذاكرة دروسيم إلى المحظات األخيرة, أما اإلناث فتخضع بشكل أكبر 
والمراقبة من قبل األسرة في دراستيا, كما ال يوجد لديين مبرر كافي لتقديمو كعذر عمى 

 تأجيل إنجاز ميامين األكاديمية.
تحمل بعض الطالب الذكور مسئولية األسرة, وخصوصًا بعد وفاة األب؛ فيضطر لمعمل  -

ظيم وقت الدراسة مع لقضاء حوائج األسرة مع استمراره في إكمال دراستو, فال يستطيع تن
 مواعيد عممو؛ مما ينعكس سمبًا عمى إنجاز ميامو األكاديمية.

( وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي في 8::, ص<89:كما فسر زياد التح )
جانب الذكور إلى أن الذكور ال توجد لدييم الدافعية الكافية لمدراسة خاصة في غياب فرص 

سوق لمتخصصات األكاديمية؛ مما يؤدي إلى ضعف توجييم نحو العمل العمل الموجودة في ال
 األكاديمي.

وبذلك تتحقق صحة الفرض والذي ينص عمى أنو" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية 

 في جانب الذكور". التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي
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 وينص ىذا الفرض عمى أنو:: نتائج الفرض الرابع, ومناقشتها
"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب الفرقة الثانية ومتوسطات 
درجات طالب الفرقة الثالثة لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ 

 طالب الفرقة الثانية".األكاديمي في جانب 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"؛ لمتعرف عمى داللة الفروق بين 
متوسطات درجات طالب الفرقة الثانية, وطالب الفرقة الثالثة عمى مقياس التمكؤ األكاديمي 

 كما ىو موضح بالجدول التالي:
عطبد دسجبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ( ل١ُ )د( ِٚغزٜٛ دالٌزٙب اإلدظبئ١خ ٌّز12ٛجذٚي )

اٌضبٌضخ(  -أثؼبد ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ, ٌٍّٚم١بط وىً رجؼبً الخزالف اٌفشلخ اٌذساع١خ )اٌضب١ٔخ

=ْ(734) 
 ل١ّخ )د( (972اٌفشلخ اٌضبٌضخ) (154اٌفشلخ اٌضب١ٔخ) أثؼبد اٌّم١بط

 ع َ ع َ

 **9,87 3,71 18,62 3,79 15,93 اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

 **8,79 9,95 99,69 9,44 94,69 اٌجؼذ اٌغٍٛوٟ

 **13,72 9,99 19,99 3,11 18,54 اٌجؼذ اٌٛجذأٟ

 **9,98 5,97 62,99 8,84 69,79 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 8989)**( دالة عند مستوى  =898)*( دالة عند مستوى 
= 8989, قيمة )ت( عند مستوى <99A= =898( قيمة )ت( عند مستوى ?;>عند )ن = 

:9=@ 
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طالب الفرقة 98يتضح من جدول )

الثانية ومتوسطات درجات طالب الفرقة الثالثة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ 
 األكاديمي في جانب طالب الفرقة الثانية, وبذلك تتحقق صحة الفرض.

 &Balkis (2009)توصمت إليو دراسة كل منوتجد ىذه النتيجة تأييدًا ليا مع ما 
Duru, Khan et al. (2014)( "والتي توصمت إلى أن ?89:, "مصطفى محمود )

 مستوى التمكؤ األكاديمي يقل بزيادة المرحمة العمرية والدراسية.
(, "زياد التح" =89:بينما تختمف ىذه الدراسة مع دراسة كل من "ياسمين السعيد" )

ت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي تعزي لمتغير (, التي أشار <89:)
 الفرق الدراسية.
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وتفسر الباحثة وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي في جانب طالب الفرقة 
الثانية إلى أن عامل التكيف يمعب دورًا ميمًا في التمكؤ األكاديمي, فكمما تقدم الطالب في 

ح أكثر تكيفًا وأقل تمكؤًا, فطالب الفرقة الثانية يكونون أقل تكيفًا بسبب أنيم جدد دراستو يصب
داخل الكمية مقارنًة بطالب الفرقة الثالثة؛ فيؤجمون إنجاز مياميم األكاديمية إلى المحظات 
األخيرة, أما طالب الفرقة الثالثة أقل تمكؤًا؛ ألنيم قاربوا عمى التخرج ودخول سوق العمل, 

اد لدييم الدافعية نحو الدراسة, باإلضافة إلى معرفتيم وتعودىم عمى طبيعة الدراسة, فتزد
ومعرفة واكتساب استراتيجيات تمكنيم من التحصيل الجيد؛ فيقبمون عمى إنجاز مياميم 

 األكاديمية واالستذكار أواًل بأول.
ئية بين وبذلك تتحقق صحة الفرض والذي ينص عمى أنو:" توجد فروق ذات داللة إحصا

متوسطات درجات طالب الفرقة الثانية ومتوسطات درجات طالب الفرقة الثالثة لدى أفراد عينة  
 الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي في جانب طالب الفرقة الثانية".

 وينص ىذا الفرض عمى أنو: نتائج الفرض الخامس, ومناقشتها:
حصائية بين متوسطات درجات طالب التخصص األدبي ومتوسطات "توجد فروق ذات داللة إ

درجات طالب التخصص العممي لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية التربية عمى مقياس 
 التمكؤ األكاديمي في جانب طالب التخصص األدبي".

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"؛ لمتعرف عمى داللة الفروق بين 
وسطات درجات طالب التخصص العممي, ومتوسطات درجات طالب التخصص األدبي عمى مت

 مقياس التمكؤ األكاديمي كما ىو موضح بالجدول التالي:
( ل١ُ )د( ِٚغزٜٛ دالٌزٙب اإلدظبئ١خ ٌّزٛعطبد دسجبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ 11جذٚي )

 -ف اٌزخظض اٌذساعٟ )األدثٟأثؼبد ِم١بط اٌزٍىإ األوبد٠ّٟ, ٌٍّٚم١بط وىً رجؼبً الخزال

 (734اٌؼٍّٟ( )ْ=
 ل١ّخ )د( (158اٌزخظض اٌؼٍّٟ) (935اٌزخظض األدثٟ ) أثؼبد اٌّم١بط

 ع َ ع َ

 **11,92 3,39 14,19 3,96 92,57 اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

 **3,19 6,92 93,81 6,61 99,81 اٌجؼذ اٌغٍٛوٟ

 **6,49 3,32 16,18 3,91 18,35 اٌجؼذ اٌٛجذأٟ

 **5,21 5,19 94,19 5,37 69,17 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 8989)**( دالة عند مستوى  =898)*( دالة عند مستوى 
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طالب 99يتضح من جدول )
التخصصات األدبية ومتوسطات درجات طالب التخصصات العممية عمى مقياس التمكؤ 

 في جانب طالب التخصصات األدبية, وبذلك تتحقق صحة الفرض.األكاديمي بأبعاده الثالثة 
التي  Klassen etal., (2008)وتجد ىذه النتيجة تأييدًا ليا مع ما توصمت إليو دراسة 

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي في جانب طالب التخصصات 
 األدبية.

(, "عفراء @88:ن "حسن عمر" )بينما تختمف ىذه الدراسة مع دراسة كٍل م
(, التي توصمت إلى أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في <89:(,  "زياد التح");89:خميل")

 التمكؤ األكاديمي تعزي لمتغير التخصص الدراسي. 
ويمكن تفسير وجود فروق دالة إحصائيًا في التمكؤ األكاديمي في جانب طالب التخصصات 

خصصات األدبية يعتقدون أن موادىم الدراسية سيمة وال تحتاج لوقت األدبية إلى أن طالب الت
طويل الستذكارىا وحفظيا, وأنيم يمكنيم استذكارىا وحفظيا في ليمة االمتحان؛ لذلك يؤجمون 
مذاكرة دروسيم حتى المحظات األخيرة, لكن طالب التخصصات العممية يخافون من تراكم 

باإلضافة إلى تعرضيم لالختبارات بصفة دورية؛ لذلك  المواد العممية عمييم وصعوبة فيميا,
 ينجزون واجباتيم واستذكار دروسيم أواًل بأول.

وبذلك تتحقق صحة الفرض والذي ينص عمى أنو:" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات درجات طالب التخصص األدبي ومتوسطات درجات طالب التخصص العممي لدى 

من طالب كمية التربية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي في جانب طالب  أفراد عينة الدراسة
 التخصص األدبي".

 التوصٌات 

 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة ومناقشتيا, توصي الباحثة بما يمي:
ضرورة تصميم برامج تتضمن إجراءات فعالة لمتقميل من ظاىرة التمكؤ األكاديمي بعدما  -

عن ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من كشفت نتائج الدراسة 
 طالب كمية التربية.
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ضرورة اىتمام المؤسسات التربوية خصوصًا الجامعات بظاىرة التمكؤ األكاديمي بوضع  -
 استراتيجيات وخطط بيدف خفض ىذه الظاىرة والتصدي ليا.

سمبية الناتجة عن التمكؤ ضرورة عقد الندوات والدورات لتوعية الطالب باآلثار ال -
 األكاديمي عمى دراستيم الجامعية.

نجاز الميام الدراسية في  - عقد دورات تدريبية لمطالب إلكسابيم ميارات إدارة الوقت وا 
 مواعيدىا المحددة.

العمل عمى تقديم المعززات سواء المادية أو المعنوية لمطالب, مما يزيد من مستوى  -
 الدافعية لدييم.

بتطوير المناىج الدراسية, واستخدام طرق ووسائل تدريسية جذابة تثير انتباه االىتمام  -
الطالب وتشجعيم عمى االلتزام بحضور المحاضرات وأداء الميام الدراسية أواًل بأول, 
وعدم االعتماد عمى الطرق التي تعتمد عمى الحفظ والتمقين فقط, ما ُيولد لدى الطالب 

التالي يؤدي إلى لجوء الطالب لمتمكؤ في أداء الميام الشعور بالنفور من الدراسة وب
 الدراسية.

 البحوث المقترحة

استكمااًل لحمقات البحث المتبقة في موضع الدراسة الحالية, تقترح الباحثة إجراء الدراسات 
 والبحوث التالية:

 إجراء دراسة مشابية عمى فئات أخرى غير طالب الجامعة. -
تبحث في أسباب التمكؤ األكاديمي والمشكالت التي تواجو  إجراء المزيد من البحوث التي -

 الطالب.
 إجراء دراسة حول فاعمية برنامج إرشادي لخفض التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة. -
إجراء دراسات تتناول التمكؤ األكاديمي وعالقتو ببعض المتغيرات مثل اضطرابات  -

 ب الجامعة.الشخصية, تأكيد الذات, التفاؤل, التشاؤم لدى طال
 بناء وتقنين مقاييس لمشخصية تناسب البيئة العربية. -
إجراء المزيد من الدراسات حول عوامل الشخصية ودورىا في رفع أو خفض التمكؤ  -

 األكاديمي.
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المجمة الدولية التربوية التنظيم والتحكم الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بجامعة الطائف. 

 .239-213(, 6)4, كمية التربية, جامعة الطائف, المتخصصة
وراء المعرفة لدى عينة من (. التسويف األكاديمي وعالقتو باسترتيجيات ما 2116زياد خميس التح )

 .231 -213(, 168, )1, جامعة األزىر, جمجمة كمية التربيةالطمبة الجامعيين. 
(. التسويف األكاديمي وعالقتو بالرضا عن الحياة لدى عينة من عضوات 2118سمر محمد حمود )
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 .71-1, جامعة قناة السويس, مجمة كمية التربية باإلسماعيميةبالمممكة العربية السعودية. 
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مجمة ي التمكؤ األكاديمي لدى المتأخرين دراسيًا من طالب الجامعة. التنظيم الذاتي لمتعمم ف
 .383 – 347(, 77, )دراسات عربية في التربية وعمم النفس

(. التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والرضا عن الدراسة لدى طالب 2118عطية عطية سيد )
, عمم النفس المعاصر والعموم اإلنسانيةمجمة جامعة الممك خالد بالممكة العربية السعودية. 

(18 ,)1-79  . 
 . الرياض: دار الزىراء.التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة(. 2112عطية عطية سيد )

مجمة (. التمكؤ األكاديمي وعالقتو بجودة الحياة المدركة عند طمبة الجامعة. 2113عفراء إبراىيم خميل )
 .171 – 149(, 35)2, النفسدراسات عربية في التربية وعمم 

مجمة العموم التربوية (. القيم النفسية والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية. 2112عمي ميدي كاظم )
 .41-12(, 2) 3, والنفسية

(. سموك التسويف الدراسي وعالقتو ببعض متغيرات 2113) فريح عويد العنزي, محمد دغيم الدغيم
, جامعة المنصورة, مجمة كمية التربيةالشخصية لدى طالب كمية التربية األساسية بالكويت. 

52(2 ,)113-137. 
(. اإلرجاء األكاديمي وعالقتو بكل من الثقة بالذات والمعدل الدراسي 2115محمد حسن أبو راسين )

, جامعة مجمة كمية التربيةوطالبات السنة التحضيرية بجامعة جازان. لدى عينة من طالب 
 .133 -73(, 88الزقازيق, )
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(. التسويف األكاديمي وعالقتو بالتوجيات الدافعية )الداخمية والخارجية( 2117مصطفى خميل محمود )
 -157(, 2)33, 2, جامعة أسيوط, جمجمة كمية التربيةوالثقة بالنفس لدى طالب كمية التربية. 

195. 
(. التسويف األكاديمي: انتشاره وأسبابو من وجية نظر الطمبة 2112معاوية محمود أبو غزال )

 .149-131(, 2)8, جامعة اليرموك, المجمة األردنية في العموم التربويةالجامعيين. 
تمكئين (. بعض الخصائص المعرفية والشخصية واالنفعالية المميزة لمم2118نادية السيد الشرنوبي )

, جامعة األزىر, مجمة كمية التربيةوغير المتمكئين أكاديميًا من طمبة وطالبات الجامعة. 
2(137 ,)271-  363. 

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية: وجية جديدة لدراسة وقياس بنية (. 2112ىشام حبيب الحسيني )
 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.الشخصية

(. التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالكمالية وتنظيم الذات والتحصيل الدراسي 2115ياسمين ناجي السعيد )
, كمية التربية, رسالة ماجستيرلدى طالب الجامعة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية. 
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