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وتكونت عينة البح م ( 300الب و البة بالفرقة الرابعة بكلية التربية -جامعة كفدر الشديخ
بواقد (  150مد الدوكور 150( ،مد اننددا بمتوسد عمدر نمند ( 21.92سدنة وانحددراف
معيددداري قددددر ( 2.32يددد العددداا الدراسددد  ،2018 -2017واشدددتملت ايوال البحددد علددد
مياييس (:انرجاء األكاييم  ،اإلخفا المعري  ،ضوو الحيا م اعداي الباحثدة ،وباسدتخداا
األساليب انحصائية المناسبة؛ اسفرل نتائج البح ع وجوي ارتبا موجب يال إحصائيا ً بدي
اإلرجاء األكاييم واإلخفا المعري وضوو الحيا لدي لبة كليدة التربيدة ،كمدا اسدفرل عد
وجوي يرو يالة احصائيا تعزي لمتوير النو (ذكور ،انا ي متويرال البح الثالثة لصالح
الوكور .وقدا البح بعض التوصيال والميترحال الت تخدا التعليم الجامع .

الكلمال المفتاحية:
انرجاء األكاييم  -اإلخفا المعري  -ضوو الحيا – لبة كلية التربية.
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Academic Procrastination and its relationship with Cognitive
Failure and Life Stress of college of Education Students.
Dr. Amal Mohamed Ahmed Zayed
Lecturer of Educational Psychology
Faculty of Education, Kafrelsheikh University.
This paper studies the relationships among academic procrastination,
cognitive failure, and life stress in a sample of faculty of Education students. In
addition, gender differences were explored across academic procrastination,
cognitive failure, and life stress. The sample consisted of 300 fourth-year
undergraduate students from the College of Education of Kafrelsheikh
University in Egypt, (150) males and 150 females at the mean (21.92) years
old, and standard deviation (2.32) during the 2017/2018 academic year.
Measures used include Academic Procrastination, Cognitive Failure, and Life
Stress scales created by the researcher. By using the appropriate statistical
methods to analyze the data, positive statistically significant relationships
among academic procrastination, cognitive failure, as well as life stress were
found. In addition, male students reported statistically significantly higher
levels of all three variables. Implications for teaching and learning in higher
education are discussed.

Keywords:
Academic Procrastination, Cognitive Failure, life Stress, Faculty of
Education Students.
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ميدمة:
تعددد الترددورال المتالحيددة والتيدددا التكنولددوج المتغددار والمتويددرال العديددد وثددور
المعرية ي عالمنا الوي نعيشه والوي نصبح عل غير ما نمغ عليده مد معلومدال؛ وغيرهدا
م العوامل المهمة الت ايل لزياي تعييدال الحيدا  ،والتد سداهمت يد إرجداء األيدراي للكثيدر
م مهداا حيداتهم ،وتغدببت يد حددو انجهداي يد العمليدال العيليدة واألكاييميدة؛ األمدر الدوي
يصل ال حد اإلخفا المعري  ،وكولك احدا الحيدا الاداغرة والتد اصدبحت جدز ًءا ن يتجدزا
ي حيدا معمدم لبدة الجامعدة ،ومد ثدم يتعامدل كدل الدب مد هدو المتويدرال باألسدلوا الدوي
يتماش م نم شخصيته.
ولكددل يددري منددا هدددف يغددع لتحيييدده ،وتختلددف األيددراي ي د الرددر المتبعددة لتحييد تلددك
األهداف؛ يمنهم م يحاول إنجان بشكل يدوري ومدنهم مد يلجلده او يرجئده حتد خخدر الوقدت
المحددي لده ،وهدو مدا يرلد عليده اإلرجداء  .Procrastinationويعتبدر اإلرجداء األكداييم
 Academic Procrastinationي اياء المهداا الدراسدية واألكاييميدة مد األمدور الشدائعة
لدى األيراي؛ إن ان المشكلة تتمثل ي تكرار انرجاء بصور مغتمر لما له م تأثيرال سلبية
ياخلية عل الجانب اننفعال للفري ي صور عديد مثل اإلحغاس بالندا او اليأس ولوا الوال،
او خارجية ي صور التـأخر وعدا انرتياء ي العمل او ييد يرص كثير ي الحيا .
ويرى (  Wong, 2000ان اإلرجاء هو عملية تأجيل ش ء مدا لوقدت نحد ممدا يعيد
الفري م تحيي اهدايه ،واحيانا ً ما يكون اإلرجاء شكال م اشدكال المياومدة او رييدة لتجندب
عمل ش ء ما يرا الفري عل انه غير سار بالنغبة له وليس له اي معن وغير ممت .
ويلثر انرجاء األكاييم ي األياء العداا للفدري ،حيد وجدد ان الشدخص المرجد يكدون
اياؤ اقددل مد نميددر غيددر المرجد (، Steel, Brothen, and Wambach, 2001
 (Onokpaunu, 2020)، Goroshit, 2018) ، (Balkis, 2013كدولك يددان المددرجئي
اكثددر شددعورا بالتعاسددة؛ نتيجددة ألعمددالهم وايعددالهم اإلرجائيددة وإضدداعتهم للوقددتTice & ( .
 . Baumeister, 1997وم ثم يالرالب الوي يلجل المهداا األكاييميدة تدراوي احدالا الييمدة
والشدروي ويتجندب الجلددوس لالسدتوكار ويبحد عد اشدياء اخددري غيدر ضددرورية ييدوا بعملهددا
يتهرا بها عندما يأت وقت انستعداي لالمتحان.
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ويوكر )DU, S., & ZHU, 2020( ، Balkis, 2013(،( Katrin, et al., 2012
ان الرلبة عاي ما يلخرون اكثر م ثل انشدرتهم اليوميدة ،وغالبدا مدا يدتم مد خدالل الندوا او
م خالل مشاهد التليفزيون ،وينتج ع هوا انرجاء خثار سلبية تدلثر علد النجدال األكداييم
وانخفاض الرضا ع الحيا وعدا اليدر عل ايار الوقت ،وضعف ي توظيدف اسدتراتيجيال
ومهارال التعلم.
ويدري) Abu & Saral, 2016( ،(Goldmanet al., 2003ان عددا الرضدا عد
الدراسة م األمور الت تليي ال انرجاء األكاييم ؛ يعند قبول الرالب بيغم خخر غير اليغدم
الوي كان يوي الدراسة به ،وتكون الدراسة غير ممتعة له ،وم ثدم يشدعر الرالدب بعددا الرغبدة
ي استكمال يراسته ويلجأ إل إرجاء مهامه الدراسية.
واكددل يراسددال كثيدر مثددل )(Solomon& Rothblum, ،(Tuckmon, 2002
)(Klassen ، Sullivan& Pay he, 2007) ، Tuma& Angelhs, 2000( 1994
، Okoye& Onokpaunu, 2020)، Shokeen, 2018( ، & Kuzucu, 2009
((Visser, 2020( ، Hasmayni, 2020( ، Ferrari& Joseph ,2018؛ ان الرلبددة
الددوي يميلددون نرجدداء المهدداا الدراسددية وانمتحانددال يحصددلون علدد يرجددال منخفاددة يدد
انمتحاندددال ميارندددة بدددزمالئهم غيدددر المدددرجئي لواجبددداتهم ،وربمدددا يدددنعكس انخفددداض األياء
Cognitive Failure
األكاييم وانخفاض الدرجال ال شدعور الرلبدة باإلخفدا المعريد
ويليي ال قصور ي الفهم والتوكر ويجعل الرلبة غير قايري عل ايجاي عالقال متواصلة
م استاذتهم ونمالئهم والوي بدور ياعف ثية الرالب بنفغه ،وشعر باليأس والفشدل والدوي
م الممك ان يديعه ال التمري عل البيئة.
وينمدر) Markett,et al, 2020( ، Broadbent, 1982الد انخفاقدال المعرييدة
م خالل عدا قدر المعالجال المعريية الغائد باتجا الواكر م توظيدف المعلومدال الجديدد
وتمثيلهدا يد البنيدة المعرييدة للفددري ،يادال عد الخلدل يد العمليدال انسدترجاعية مد الدواكر
باتجا انستجابال الغ لوكية الت يترلبها الموقف الوي يعيشه الفري

- 1141 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

ون تيتصر اهمية يراسة انحفا المعريد علد تكدرار الفدري لءخرداء ،بدل يمتدد إلد مدا
يترتب عليه م حواي ي الحيا اليومية ،ينغيان عصا الهبو قبل هبو الردائر قدد يدليي
إل كارثة حيييية ،وييد مئال األروال ،وبالتال يان يراسة انخفا المعري ليس ييد لتيدديم
ايال اآلليال الت تحول يون وقو مثل هو األخراء ولك لتيديم يهم ايادل لمد هدم عرضدة
للوقو ي مثل هو األخراء.(Wallace, 2003, 638) .
Cognitive
ويددري (محمددوي التميمدد واريددج مهدددي 2015 ،ان انخفددا المعريدد
 failureيعد احد العوامل الرئيغية ي تدهور المجتمعال والشعوا؛ وذلك ألن المعرية تيدف
وراء كل تيدا ورقد  ،واذا مدا حدد اخفدا لتلدك المعريدة ظهدرل مشدكالل كثيدر لءيدراي بتلدك
المجتمعدال ،وتختلدف اسدباا انخفدا المعريد  ،يمنهدا اسدباا تتعلد بيددرال الفدري نفغده ،او
خارجيدة تتعلد بالبيئددة التد تحددي بدده ،او انهددا نتيجددة ملقتددة نتيجددة لفشددل اواحبددا للفددري ي د
تحيي هدف ما .
ويددري (يوسددف قرددام  Van Rooij et., al, 2017( ، 168 ،1988 ،ان اهميددة
يراسة اإلخفا المعريد تدأت مد اهميدة اتصداله بالمعريدة التد تعند بالعمليدال العيليدة التد
يمارسها الفري عندما يغتيبل المعلومال ويعالجها ويرمزها ويخزنها ثم يغترجعهاعند الحاجة،
وتمثل هو العمليال العيلية انحغاس واننتبا وانيراك والتفكيدر والتخيدل والدواكر (التخدزي
وانسترجا  ،وم ثم ي الغلوك ليس مجري مجموعة م انسدتجابال تدرتب علد نحدو تليدائ
بالمثيرال؛ وانما نتاج لغلغلة م العمليال المعريية الت تتوس بي المثير وانتاج انستجابة
المناسبة له.
ويتمثل انخفا المعري ي المكونال انتية:
 اخردداء اننتبددا  :Attention errorsعدددا قدددر الرالددب عل د اننتبددا لددبعض المثيددرالوانحدا والمواقف الت يمر بها ،ومنهدا شدروي الدوه والغدرحان واحدالا الييمدة وتشدتت
اننتبا بفعل العوامل البيئية.
 اخردداء انيراك  : Perception errorsعدددا قدددر التلميددو علد اعردداء معند وينلددةللمثيرال الحغية الت يكتغبها م البيئة وصياغتها عل نحو يمك يهمه.
 اخردداء الددواكر  : Memory errorsعدددا قدددر التلميددو غل د تددوكر واسددترجا بعددضالمعلومال والخبرال والمواقف الت سب ان تعلمها .
 اخرداء األياء  : Performance errorsعددا قددر التلميدو علد انجدان المهداا المعرييدة،وعدا قدرته عل توظيدف المعلومدال والمعدارف التد تدم ايراكهدا يد مهداا عداي مدا يكدون
قايرا عل اتمامها م قبل. (Broadbent, 1982, 121) .
ويرى ((DePrince & Freyd, 2004 ( ، Mahoney, Dalby & King, 1998
 ، Sutin,et al, 2020(،ان انخفا المعري يحد عند وجوي خلل او قصور ي العمليال
العيلية المغلولة ع عملية معالجدة المعلومدال يد اننتبدا وانيراك والدواكر  ،لددى الرلبدة،
كأن يفشل المتعلم ي انستجابة للمثيرال الحغية وتفغيرها ،حي يعد العجز الوظيف البغي
والمشكالل انكاييمية احد اهم ممداهر هدوا اليصدور كونده ملشدرا علد المهدارال انكاييميدة،
حي ان الرالب عندما يفشل ي تركيز اننتبا عل المهاا الدراسية بشكل مالئم ،يحول انتباهه
إل مهاا اخرى بعيد كل البعد ع الموضو الرئيغ .
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ويوكر (( ، Mahoney, Dalby & King, 1998ايريك جنغ  2001 ،ان الادوو
والتهديددد يلييددان ال د مشدداكل ي د اننتبددا ويددلثران عل د رييددة ايراك الفددري للمثيددرال الت د
يواجهها ،مما ييلل كفاء األياء المعري ويعرل قدرته عل حل المشكالل.
ويري( Jun, 2017ان لبدة الجامعدة عداي مدا يشدتكون مد انجهداي المغدتمر النداجم
ع عوامل كثير مثل المترلبال انكاييمية والعالقال الشخصية واألسرية واليرارال المهنيدة،
ويلثر هوا انجهاي عل جوي ونوعية األياء الوي ييدمه الرلبة ،وكولك عل صحتهم النفغية،
لوا يان إيار مواجهة ضوو ال الحيا لدى لبة الجامعة شي ضروري لحمايتهم م انجهداي
وانكتئاا واليل وانضررابال النفغية األكثر شديوعا ً و التد لهدا خثدار سدلبية علد ايائهدم يد
المجتم د وي د بيئددال العمددل؛ وم د ثددم ياددوو الحيددا تعددد م د انسددباا الرئيغددية للتدددهور
التعليم .
ويرى محمد عبوي (  2016ان احدا الحيا الاداغرة تحمدل معهدا مواقدف ومشدكالل
يددركها الفدري يد يراسددته واعمالده اليوميدة ،حيد ان لبددة الجامعدال معرضدون كغدائر ايددراي
المجتم د للمواقددف الادداغرة وصددعوبال الحيددا المختلفددة ،نمددرا للتويددرال النفغددية والنمائيددة
والشخصية وانجتماعية والت ت ترلب العديد م المترلبال الحياتية ،ممدا يترتدب عليهدا الكثيدر
م المشكالل الغلوكية وانكاييمية وقد يكون انخفا المعري احد هو المشكالل.
ويرى( Dyson& Renk, 2006ان ضوو الحيا تنشأ بغدبب نيداي انلتزامدال لددى
األيراي يون اليدر عل التكيف م البيئة الجديدد  ،وتختلدف ريوي ايعدال األيدراي نحدو الادوو
باختالف بيعة األحدا  ،والخصائص الشخصية.
ويهددتم البدداحثون بدراسددة مغددتويال ضددوو الحيددا لدددى لبددة الجامعددة ،وريوي الفعددل
تجاههددا )Amponsah ,2010 )( Hamaideh ,2011) ( ، Abouserie, 1994
 (Gadzella& Carvalho ,2006وعالقدددة الادددوو بانضدددررابال الغيكوسدددوماتية (
وهبدددان  ، 2008 ،والتدددأثير الغدددلب للادددوو علددد األياء األكددداييم واليددددر علددد إيار
المغئوليال (Mahoney, Dalby & (،(Sloboda,1990 & Vlisides et al., 1994(.
،(Waller, O'Sullivan, Slater, Sterling, & Straker, 2020) King, 1998
( Muliani, Imam, & Dendiawan, 2020) ، Shokeen, 2018ومد ثدم تترلدب
الدراسددة الجامعيددة عوامددل نفغددية ،وبيئيددة ،واجتماعيددة مريحددة ،ومناخددا ً مناسددبا ً ييددوا علدد
التشجي والتيبل وتويير المروف الخالية م التوتر والاوو ؛ ليتمك الرلبة مد التعامدل مد
المواي الدراسة بكفاء و بيدرال عيلية ،ومعريية عالية؛ لخل الكواير البشرية المدربة الياير
عل العمل ي كاية المجانل.
وكشدددفت نتدددائج يراسدددال (Sutin, ( ، Newby,1997 ( ، Abouserie, 1994
 ، Aschwanden, Stephan, & Terracciano, 2020خولددة اليددوم  ،ياسددر خليددل
( 2011ابدراهيم لبددد ( ، 2013احددالا عيدداا ( 2017ان لبددة الجامعدة ليغددوا يد منددأي عد
المواقددف الحياتيددة الادداغرة  ،وتوجددد عالقددة قويددة بددي ضددوو الحيددا لدددي لبددة الجامعددة
وانمدددراض الغيكغدددوماتية ،واضدددرراا مفهدددوا الدددوال ،سدددرعة النغددديان ،ونيددداي انسدددتثار
اننفعالية والشعور بالحزن واليأس والتشوش العيل .
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مشكلة البح :
م د خددالل تدددريس الباحثددة لرلبددة الجامعددة نحمددت ان معمددم الرلبددة نينجددزون مهددامهم
الدراسددية المكلفددون بهددا ي د مواعيدددها الميددرر  ،وكددولك محدداولتهم إرجدداء اختبددارال منتصددف
الفصددل الدراس د ألوقددال اخددرى ،بانضدداية لوجددوي الكثيددر م د األخردداء المرتبرددة بالعمليددال
المعريية ي تلك المهاا ،وتشدتت انتبداههم وتركيدزهم اثنداء المحاضدرال ،األمدر الدوي اعتبرتده
الباحثددة بمثابددة ندداقوس خرددر ي د الوقددت الددوي اصددبح انهتمدداا برلبددة الجامعددة ومغدداعدتهم
لمواجهددة مشددكالتهم ضددرور حتميددة ،واعددداي جيددل مد الشددباا قدداير علد البندداء وييد عجلددة
التيددددا والتوييدددر لءيادددل ،والتدددأثير بفعاليدددة يددد مجتمعددده .وقدددد اسدددفرل نتدددائج يراسدددال:
)(Onwuegbuzie, ، (Ozer & Ferrari, 2009,2011) ، (Tuckman, 2002
) ، Huang, & Lin, 2010( ، 2004معاويددة ابددو غددزال ( ، 2012وليددد سددحلول
( ، 2014محمد عبوي(  ، Carrigan, N. & Barkus, E. (2016(، 2016احالا عيداا
((Sasi Kanta Dash and Ramaprabou ، Van Rooij et., al, 2017(، 2017
AlQudah, ( ، Asude Malkoç , Aynur Kesen Mutlu ,2018( ،(2018
 ، Alsubhien & AL Heilat, 2014امدل األحمدد و يدداء ياسدي ((Visser, ( ، 2018
(Markett, ، Schutte & De Bolger,2020( ، Zhang& Feng, 2020 ( ،2020
)Pascoe, Hetrick, & ( ، Reuter, Sindermann, & Montag, 2020
 : Parker, 2020ع انتشار انرجداء األكداييم واإلخفدا المعريد وضدوو الحيدا بنغدبة
كبير بي الا الجامعة ،والوي بدور اثر عل ايائهم األكاييم  ،حي ان الددرجال المرتفعدة
يد انخفدا المعريد وضدوو الحيدا وانرجدداء انكداييم صداحبها يرجددال متدنيدة يد األياء
انكاييم ويايعية اننجان ويعالية الوال والثية بالنفس وقبول الوال ،وانخفاض الييمة العيلية
والدايعية األكاييميدة ،واليلد وانكتئداا ،ون توجدد يراسدة بحثيدة يد حددوي مدا ا لعدت عليده
الباحثة -ي البيئة العربية او األجنبية تناولت عالقدة متويدرال البحد الحدال مجتمعدة معدا يد
بح واحد عل لبة كلية التربية.
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وتتلخص مشكلة البح ي محاولة اإلجابة عل األسئلة اآلتية:
 -1مددا بيعددة العالقددة بددي اإلرجاءاألكدداييم واإلخفددا المعري د وضددوو الحيددا لدددى لبددة كليددة
التربية؟
 -2هددل توجددد يددرو يالددة احصددائيا تعددزي لمتويددر النددو (ذكددور -انددا يدد اإلرجدداء األكدداييم
واإلخفا المعري وضوو الحيا لدى لبة كلية التربية؟

اهداف البح :
يهدف البح الحال لدراسة العالقة بي اإلرجاء األكداييم واإلخفدا المعريد وضدوو
الحيا لدى لبة كلية التربية ،كما يهدف للكشف ع وجوي يدرو يالدة احصدائيا تعدزي للندو
(ذكور -انا ي متويرال البح الثالثة.

اهمية البح :
األهمية النمرية:
 -1اهمية المرحلة الجامعية الت اجرى عليها البح والت يغلك ييهدا الكثيدر مد الرلبدة
سلوك انرجاء ي اياء المهاا األكاييمية ،ويتعرضون للعديد مد المشدكالل كاإلخفدا
المعري وضدوو الحيدا (ك الادوو األكاييميدة ،واألسدرية ،والنفغدية ،وانجتماعيدة،
والمايية  ،ويراسة الخصائص الغيكولوجية لهم.
 -2تيديم ايوال ومياييس نفغية جديد للمكتبة العربية والت تتمثدل يد مييداس اإلرجداء
األكاييم وميياس انخفا المعري وميياس ضوو الحيا .
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األهمية التربييية:
 -1إياي اليائمي عل العملية التعليمية ي وض الخرد المناسدبة للتعامدل مد المشدكالل
الت يعان منها لبة الجامعة.
 -2انسدتفاي مد نتدائج هدو الدراسدة يد إعدداي بدرامج ويورال تدريبيدة لرلبدة الجامعدة
لمغاعدتهم عل التخلص م الجوانب الغلبية كاوو الحيا وانرجداء األكداييم يد
حياتهم وتنمية جوانب إيجابية و تمكينهم م خدمة انفغهم وبناء مجتمعهم.

المفاهيم اإلجرائية لمصرلحال البح :
 -1اإلرجاء األكاديمي Academic Procrastination
يعرف (  Wolters, 2003انرجاء انكاييم بأنده :الفشدل يد اياء نشدا يد إ دار
الزم المرغوا او تأجيله حت خخر يقيية .
ويعريه عبد الرحم مصيلح ونايية الحغين (  2004بأنه :تأجيل الرالدب البددء يد
عمل المهاا الدراسية المرلوبة ،وتدأخير يد إتمامهدا إلد اللحمدال األخيدر مد وجدوي شدعور
بالاي وعدا انرتيال لتأخر ي إتمامها.
كما يعريه محمد عبوي ( 2016بأنه :مجموعة م المواقف وانحدا الت تواجده الفدري
ي مختلف جوانب حياته ويشعر معها بالتهديد وسوء التكيف.
وتحدي الباحثة إجرائيا ً بأنه الدرجة الت يحصل عليها الرالب عل مييداس اإلرجداء األكداييم
م إعداي الباحثة.
 -2اإلخفاق المعرفي Cognitive Failure
يشير اإلخفا المعري إل يشل الفري ي التعامل م المعلومدة التد تواجهده ،سدواء
كان ذلدك يد عمليدة اننتبدا إليهدا وإيراكهدا ،اا يد تدوكر الخبدر المرتبردة بهدا ،او يد عمليدة
توظيفها ألياء مهمة ما .(Broadbent, et al., 1982, 114) .
كمدا عدرف (  Elfferich et al, 2010انخفدا المعريد بأنده خردأ معريد يحدد
اثناء اليياا ب المهاا الت اعتاي الفري ان يلييها بنجال ي حياته اليومية .
وتحدي الباحثة إجرائيا ً بأنه الدرجة الت يحصل عليها الرالدب علد مييداس اإلخفدا المعريد
م إعداي الباحثة.
 -3ضغوط الحياة Life Stress
تعددرف بشددرى اسددماعيل ( 23 ،2004ضددوو الحيددا بأنهددا مجموعددة م د التراكمددال
النفغية والبيئية والوراثية والمواقف الشخصية نتيجة لءنمدال والتدوترال والمدروف الصدعبة
او الياسدية التد يتعدرض لهددا الفدري ،وتختلدف مد حيد شددتها ،وتتويددر تبعدا لتكدرار المواقددف
الصعبة الت يصاييها الفري بل انها قد تبي وقتدا ً دويالً إذا مدا اسدتمرل المدروف المثيدر لهدا
وتترك اثارا ً نفغية عل الفري.
ويعريها صالل الدي ابو ناهية ( 4 ،2016بأنها :عبار ع األحدا والمواقف
الغلبية الت يتعرض لها الفري ي حياته اليومية ،وتثير لديه الشعور باليل والتوتر واإلحبا ،
قتحد خلالً ي استجابته الع ايية ،وتمهر ي صور مختلفة م سوء التواي .
وتحدي الباحثة إجرائيا ً بأنه الدرجة الت يحصل عليها الرالب عل ميياس ضوو
الحيا م إعداي الباحثة.
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اإل ار النمري:
اونً :اإلرجاء األكاييم :
يعرف (  Schouwnburg, 1992انرجاء األكداييم بأنده تدرك األشدياء التد يجدب
عملها اليوا إل الود .
بأنه يتام معريدة ان الفدري يجدب ان
ويعريه ( Senecal& Koestner, 1995
يليي نشدا معدي ( مثدل قدراء قصدة يد ميدرر األيا  ،وربمدا يرغدب يد اياء هدوا النشدا
ولكنه يفشل يد ان يحفدز نفغده ألياء هدوا النشدا يد إ دار الدزم المرلدوا المحددي ياإلرجداء
يت ام تأخير البدء ي مهمة حت يشعر الفري بعدا انرتيال بغدبب عددا اياء هدوا النشدا يد
وقت مبكر.
كمدا يعريده ( Senecal, Koestner,& Vallerand, 1995بأنده :التأجيدل الردوع
إلكمددال المهمددال األكاييميددة ضددم الوقددت المرغددوا ييدده او المتوق د  ،رغددم اعتيدداي الفددري ب دأن
إنجان لتلك الم همال سوف يتأثر سدلبيا ويمكد وصدفه كدولك بأنده تأجيدل البددء يد المهمدال -
الت ينوي الفري ي نهاية المراف.
وي دوكر (  Adams, 2004بددأن انرجدداء األكدداييم يعن د ان تأجيددل الفددري البدددء ي د
ال مهمة حت يشعر بالاوو بغبب عدا عمل النشا ي وقت اسب .
كمدا عريده ) (Schraw, Wadkins& Olafson, 2007علد انده :التأجيدل المتعمدد
للواجبال األكاييمية الت يجب ان تكمل ي الوقت المحدي كانختبدارال واألبحدا او المترلبدال
الجامعية.
ويدري ( (Steel, 2007 ، Pintrich & Groot, 2000ان انرجداء األكداييم مداهو
ان يشل ي التنميم الوات حي انه تفاديل ألولويدال المدزاج قصدير المددي علد بعيدد المددي،
المتام اثناء عملية ضب التعلم الوات .
ويتا َّم عجزا ً ي المعرية ،الدايعيَّة ،والغلوك
ِّ
ويميدز ) (Brownlow & Reasinger, 2000 ( ،(Holmes, 2002بدي اإلرجداء
الوظيف  Functionalواإلرجاء غيدر الدوظيف  dysfunctionalيالتأجيدل العرضد للمهداا
المرلوا إنجانها يمك ان يكون ميبونً عند الحاجة إل جم مزيدد مد المعلومدال ،او إعرداء
اولويه ألياء بعض المهاا يون غيرها حينما يكون هناك العديد م المهاا الت تترلدب ان ييدوا
بها الفري ،وغالبا ً ما ن يكون هناك خيدار إن تأجيدل اياء بعادها لعملده يد وقدت نحد وهدو مدا
يغددم باإلرجدداء الددوظيف ؛ حي د يتاددم إعردداء األولويددة لددبعض األنشددرة يون غيرهددا ممددا
يغاعد عل نياي احتمالية نجال المهاا .وي الميابل؛ عندما يمارس الفدري التأجيدل اوالتدأخير
المتكرر انعتيايي للبدء او اننتهاء م اياء المهداا المرلوبدة ممدا ييلدل مد يدرص نجدال هدو
المهداا ذلدك مدا يمكد اعتبدار ارجداءغير وظيفد  ،و يدليي إلد الشدعور بعددا انرتيدال النفغد
والجغم .
واظهدرل نتدائج يراسدة )(Özer, Demir, )، Solomon & Rothblun 1984
 Kok, 2016(، & Ferrari, 2009وجوي ارجاء يائم او شبه يائم لالختبار بنغدبة %46
بددي الرلبددة % 27.6 ،يرجئددون ي د انسددتعداي لالختبددارال % 30.1 ،يرجئددون ي د واجبددال
اليراء األسبوعية ،و  % 10.2م الرلبدة يرجئدون يد األعمدال الدراسدية بصدفة عامدة ،كمدا
اوضدح (  Leon, 1982ان نغدبة ( 23%- 22%مد لبدة الجامعدة يلجلدون يد مهدامهم
األكاييمية.
- 1148 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

ويدددرى (Karimi (، Kok, 2016( ، Balkis, 2013( ، Wesley ,1994
Visser, Korthagen, & (،. Moonaghi & Baloochi Beydokhti, 2017
Batool, Khursheed & Jahangir, 2017) ، Schoonenboom2018
Quispe-Bendezú, Araujo-Castillo, García-( ، (Shokeen, 2018)،
DU, S., ( ، Tejada., García-Tejada, Sprock, & Villalba-Condori, 2020
 & ZHU, 2020؛ ان انرجاءاألكدداييم لدده تددأثير سددلب علد المجددال األكدداييم والدايعيددة
لالنجان ،كما ياديف ( Jackson, et al., 2003ان انرجداء األكداييم يعدد مشدكلة جوهريدة
تعي التواي الشخص والوظيف لنغبة(  40%-30%م لبة الجامعة.
ويددري نيدداي بركددال ( 2007اندده عل د الددرغم م د تدددريب الرددالا ي د المدددارس ،وقبددل
انلتحا بالجامعة عل التهيل للعمل الدراس  ،يان الوالبية منهم ن ينجزون مهامهم ي الوقدت
المناسب ،ويتخب غالبيتهم ي الدراسدة تخبردا ً عشدوائياً ،ويلجلدون اعمدالهم واياء واجبداتهم
يوما بعد يوا.
وقددد اظهددرل نتددائج يراسددال ) ، Solomon and Rothblum , 1984احمددد عبددد
اللريدف عبداي (  ، Brown low & Reasing, 2001) ، 1993عبدد الدرحم مصديلح
ونايية الحغين ( ، 2004ومعاوية ابو غزال ( 2012ان إرجاء األعمال الدراسية بدون مبرر
وعدا إتماا المهداا الدراسدية المرلوبدة حتد خخدر لحمدة ربمدا تكدون ظداهر شدائعة بدي لبدة
الجامعددة ،وه د سددلوك يددليي آل ثددار سددلبية تتمثددل ي د ارجدداء او تأجيددل الرالددب تنفيددو األعمددال
والمهاا المرلوبة إلنجان اهدايه الدراسية ،مما يليي لحصوله عل يرجال ضعيفة ،وينخفض
مغتوا الدراس  ،بل وتزياي احتمالية انغحابه م الميرر الدراس .
ويوضددح ( ( Stead, Shanahan & ، Effert and Ferrari, 1989, 152
) Neufeld, 2010ان المدرجئي اكاييميدا يعيشدون يد صدرا نفغد قدوي عنددما يكدون األمدر
متعليا باتخاذ قرار معي ويكون مغتوى تيدديرهم لدواتهم منخفادا ممدا يدليي إلد عددا اليددر
عل د اتخدداذ اليددرار ويحددد لهددم مشددكالل بالصددحة النفغددية ،اضددرراا انفعددال وسددوء تكيددف
مرض للتعامل م هو الصراعال.
ويدوكر(  Morris, et al., 1987انده غالبدا مدا يدتم انسدتفاي مد انرجداء األكداييم
برريية غير سليمة ي ميررال التعلم الوات ؛ حي انه ييوا الرلبة بتأجيل واجبداتهم الدراسدية
آلخددر لحمددة ممددا يددليي ال د انيحدداا شددديد للرلبددة م د نهايددة الفصددل الدراس د لالسددتفاي م د
إمكانال وميومال الدراسة ،األمر الوي يدي اعااء هيئة التدريس غالبا ً لتجاهدل مرالدب كثيدر
م الرلبة و يصريون النمر ع مغاعدتهم.
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كما يدوكر ( Covey & Merrill, 1994ان الكثيدر مد المشدكالل التعليميدة والمهنيدة
تعوي يد األصدل إلد مشدكلة اإلرجداء ،حيد انده يد حالدة إرجداء المهداا التعليميدة  ،يصداحبها
صددرا انفعددال  ،وينددتج عندده هبددو يد إنتاجيددة الفددري ،سددوء ايارتدده للمواقددف ،وعدددا التزامده
وويائه بالوعوي.
وحدي عرية عرية محمد (  2008اهم الجوانب الت تشكل اإلرجاء األكاييم لدى لبدة
الجامعة ي ثالثة جوانب ( مكونال ه -:
 الجانب األول :وهو الجانب المعري  :وييصد به عددا التوايد بدي اليصدد او النيدة يد عمدلمهمة معينة ،وبي التنفيو الفعل لهو المهمة ،او هو نيص اعتيايي ومزم ي التراب بدي
مياصد واولويال واهداف الفري وبي ايائه إلنجان تلك األهداف والمياصد.
 الجانبب الابباني  :وهددو الجاندب الغددلوك  :وييصددد بدده ميدل مددزم لتأجيددل البددء يد مهمددة مددا،وكولك تأجيدل إكمالهدا وعددا اننتهداء منهدا يد الوقدت المحددي ،او تدأخير ايائهدا إلد اللحمدال
األخير .
 الجانب الاالث :وهو الجانب اننفعال  :وييصد بده عددا ارتيدال وضدي ذاتد يشدعر بده الفدريييما يتعل بميله لتأجيل او عدا البدء ي المهمة المرلوبة منه ،او بغدبب عددا اننتهداء منهدا
ي الوقت المناسب.
اما ع اسباا انرجاء األكداييم يتختلدف وجهدال النمدر حدول اسدبابه منهدا :الغدلروية
ي التنشئة انجتماعية ،والثور المااي عل هو الغلرة ،والتفكير برريية التمند او احدالا
الييمة ،ووجوي مشكالل ي التفكير (. Ferrarim, 2001
ويوكر)Grunschel, Patrzek, (، Onwuegbuzie,2004,103 ،Steel,2007
 & Fries, 2013ان الرالب يلجأ لإلرجاء كلما اصبح الموعد النهائ إلنجان الواجب ا ول،
وكلما اقترا الوقت المحدي للمهمة ،قل احتمال التأجيل ،وناي الجهد المبوول ،وهناك عديا ً م
العوامل الت تلثر عل استجابال األيراي المتعلية باإلرجاء انكاييم تتلخص ي :
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 النفور م المهمة :حي يرتب اإلرجاء بالنفور م المهاا غير الغدار والتد تحمدل اليليدلم المتعة والغعاي .
 الخددوف م د الفشددل :ويتمثددل ي د الخددوف م د األياء الغ د ء عندددما يددرتب انرجدداء بالشددكالوات واقتنا الفري بأنه ل يصل ال مغتوي ما يتوقعه لنفغه او توقعال اآلخري له.
 انكتئاا :وترتب بالحالة المزاجية حي ييل اهتماا الفري لالستجابة ألي ش ء وعدا البدءي انجان المهاا المرلوبة.
 التمري :حي ييوا الفري بارجاء المرلوا منه لشعور بعدا اهمية ما ييوا به. إيار الوقددت :اي ان اهددم اسددباا الرجدداء األكدداييم هددو سددوء إيار الوقددت ،وعدددا قدددرالمرجئي عل تنميم الوقت بحكمة .
 انندياعية :حي يميل المرجئون إل اننشوال ي رغبداتهم الحاليدة وانبتعداي عد الرغبدالالمتعلية بالمغتيبل وبالتال ييل انتباهم وتركيزهم نحو اياء المهمال المرلوبة منهم.
ييما يرى معاوية ابو غزال ( 2012ان اسباا انرجاء األكاييم تتمثدل يد الخدوف مد
الفشل ،واسلوا المدرس ،والمهمة المنفر  ،ومياومة الاب  ،وضو األقدران ،يكثيدرا ً مدا نجدد
المرج د ي د خددوف وإشددفا م د إحغاسدده بحكددم اآلخددري عليدده وذلددك م د خددالل عمليددة النيددد
الوات  ،ويخاف م ان يكون غير متي ي اياء واجباته ،كما يخش ان ما يبوله م مجهدوي ن
يكون كاييا ً ،وم ثم ل ينال ا لدرجال الت تمكنه م النجال وينعكس هدوا المد عليده ويصداا
بحالة تغم الخوف م الفشل.
ويوكر ل ف عبي الباغ إبراهيم ( 2014ان انرجاء انكاييم هو نتيجة حتميدة للفشدل
ي سلوكيال التنميم الوات ويليي ال ضعف انياء انكاييم وتجنب اتماا المهاا التعليمية.
وقد توصل (  Burka & Yuen, 1983إل ان الفري الدوي يعديب بدوهم الخدوف مد
الفشل ويعتمد ي مجموعة م اإليتراضال:
 ان ما ييوا به م عمل هو انعكاس مباشر لميدرته ومكانته. ان قيمته كانغدان تتناسدب رييدا ً مد اقاتده ،بمعند انده كلمدا كاندت قدراتده مرتفعدة كدانإحغاسه بييمته كانغان مرتفعا ً.
 ان ما ينتجه م عمل يكون انعكاسا حييييا لييمته كانغان.كما تتمثل اسباا اإلرجداء األكداييم مد وجهدة نمدر (Szalavitz, ( ، Gard, 1999
 Kandemir, 2014( ، 2003يدد إنجددان األنشددرة الت د تعردد متعددة وسددعاي األولويددة
المرتفعددة مثددل مشدداهد التليفزيددون بدددن مدد انسددتوكار ،وا لهددروا مدد المهدداا غيددر الغددار
والصعبة والمملة ،وضعف يد مهدارال إيار الوقدت ،الكماليدة ،الخدوف مد الفشدل ،المعيددال
الخا ئة ،الكمالية ،الاب الدوات  ،خبداء متغدلري  ،الغدع للتشدوي  ،اليلد المدرتب بالمهمدة،
توقعال غير واضحة ،انكتئاا.
مما سب عرضه تري الباحثة ان اإلرجاء األكاييم هو تأجيل الفري اياء مهمة ما
مرلوبة منه ال اخر لحمة م الوقت المحدي لها ،ويمك ان يكون ذلك لنيص يايعيته ننجان
هوا العمل ،او الخوف م الفشل ي ايائه ،او ربما لمعتيدال خا ئة بداخله ،او ان اياء هو
المهمة ن يمثل مصدر سعاي ومتعة له ،ويليي انرجاء األكاييم ال انخفاض التحصيل
وتهور المغتوي الدراس للرالب ،بل ويمك ان يليي ال نيص ثيته بنفغه وانغحابه م
المجتم .

ثانياً :اإلخفا المعري :
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انخفا المعري هو :األخراء الت يرتكبها الفري عند اتمامده لمهمدة معيندة وغالبدا مدا
يرتب ذلك بعمل الواكر (Merckelbach et al., 1996, 720).
ويعريده ) Rast, et al, 2009, 59بأنده :مددى ارتكداا الفدري للهفدوال وانخرداء
انيراكية عند تنفيو مهامه اليومية .
وتعريه انعداا الركداب ( 2010علد انده تددن قددر الفدري يد الغديرر علد اننتبدا
والدتحكم بالعمليدال الوهنيددة ،وصدعوبة التركيددز ومعالجدة المعلومدال الغددابية والحديثدة والددرب
بينهددا ،اضدداية ال د ايتيددار اليدددر علدد التخرددي وال تنمدديم ممددا يددليي للوقددو بالمشددكالل
وارتكاا األخراء ( .انعاا الركاب . 15 ،2010 ،
ويعريه ) (Teimour, et al., 2010, 6بأنه اخراء األيراي يد اياء مهدامهم الحياتيدة،
وتتعل تلك األخراء باننتبا  ،وانيراك ،واليصور الوظيف .
ويعريه يغرا ابراهيم ،محمد عليو (  2019بأنه تعدرض الرالدب لصدعوبة يد اننتبدا
للمعلومددال الت د يكتغددبها م د المحددي البيئ د وكددولك ي د ايراكهددا ويهمهددا ،وبالتددال صددعوبة
تخزينها واسترجاعها عند الحاجة لها ،وعدا اليدر عل ربرها بالمعلومدال الغدابية المخزندة
ي الواكر  ،وم ثم صعوبة يمجها وتوظيفها ي مواقف ومهاا التعلم المختلفة.
ويدددوكر(عايل عبددددح محمدددد( ، 2005 ،احمددددعزل راجدددح( ، 1997 ،يتحددد الزيدددال،
 1998ان م اهم العمليال المعريية المتعلية باألياء المعري :
 انحغاس  :Sensationو هو األثر النفغ الوي ينشأ مباشر مد تنبيده حاسدة او عادوحاس وتأثر مراكز الحس ي الدماغ ،كاإلحغاس باأللوان ،األصوال ،الروائح.
 اننتبا  :Attentionوهو قدر الفري عل انتياء المثيدرال وثييدة الصدلة بالموضدو مدبي مجموعة كبير م المثيرال واإلحغاسال المتنوعة الت يتعرض الفري لها كالمثيرال
الغددمعية ،البصددرية ،واللمغددية ،وغيرهددا م د المثيددرال الحغددية المختلفددة الت د يصدداييها،
والتركيز عليها للمد الزمنية الت تترلبها تلك المثيرال وانستجابة لها.
 انيراك  :Perceptionقدددر الفددري علد الييدداا بتنمدديم المثيددرال المختلفددة التد سددب لددهانتياؤها  ،والتركيز عليها ،واننتبا لها ،وبالتال يهو عملية تالية لالنتبا ومكملدة لده يد
سددبيل الددتمك مد معالجددة تلددك المثيددرال ذهنيددا يد إ ددار مددا يكددون قددد مددر بدده مد خبددرال
سابية ،والتعرف عليها وتمييزها وهدو األمدر الدوي يمكنده مد إعرائهدا معانيهدا الصدحيحة
وينلتها المعريية المختلفة
 الواكر  : Memoryنشدا عيلد معريد يعكدس اليددر علد ترميدز وتخدزي وتجهيدز اومعالجة المعلومال واسترجاعها .ويوضح انو الشرقاوي ( 8 ،1997ان عمليدة انحغداس
واننتبا وانيراك تعدد مد المحداور الرئيغدية يد عمليدة التنمديم المعريد للفدري ،وتدرتب
هدو العمليدال وتتفاعدل معدا ون يمكد ان تددتم احدداها بددون األخدرى ،ياإلحغداس مدداهو ان
عملية حصول الفري عل معلومال م البيئة المحيرة بده وايراكده لهدو المعلومدال؛ وتدتم
عملية حفظ المعلومال الت حصل عليهدا الفدري عد ريد انيراك مد الخبدرال الغدابية،
وييوا الفري بمزج المعلومدال الحاليدة التد يحصدل عليهدا مد المعلومدال الغدابية او تحدل
محل المعلومال اليديمة ويكون تنميمال جديد .
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ويشير ) (Broadbent, 1982ان هناك اربعة مجانل لإلخفا المعري :
 يشددل اننتبددا : Attention failure :ويعند اخفددا او يشددل ي د انتيدداء والتركيددز عل دالمثيرال المختلفة واننتبا لها وبالتال الوقو باألخراء مما يليي ال سوء التواي م
البيئة المحيرة
 يشدل انيراك :Perception failure :اخفدا يد معند وينلدة المثيدرال الحغدية التدييوا باألحغاس بها وصياغتها عل نحو يمك يهمه.
 يشددل الددواكر  : Memory failure :اخفددا الفددري يد اسددترجا واعدداي مددا تعلمدده م دمعلومال وخبرال وانحتفاظ بها ي ذاكرته.
 يشددل األياء :Performance failure :اخفددا الفددري يد توظيددف المعلومددال وانحددداالتد تددم اننتبددا لهددا وايراكهددا غفد اياء ايعددال معينددة والتد عدداي مددا يكددون قددايرا ً عل د
اتمامها.
ويوكر (  (Yamanaka,2003ان كل انوا انخفا المعري تحد حينما يكون العيل
منشدوال او يد حالدة التشدتت وضدعف التركيدز ،يادال عد وجدوي عالقدة بدي اندوا الفشدل
المعري والحالة المزاجية المكتئبة للفري.
ويرى ( Huang& Lin, 2010انده يمكد وصدف انخفدا المعريد لددى الرلبدة بأنده
الشعور المنخفض باننجان ،وانغتراا بي األشخاص ،وانتجا الغلب تجا الدتعلم ،واننهداك
العا ف  .ووجد ان الشعور المنخفض باإلنجان ،وانتجا الغلب تجا التعلم هما األكثر خرور
عل اياء الرلبة.
اما عد اسدباا انخفدا المعريد  ،ييدوكر) ، Sternberg, 2003وارو محمدد الخيدري
( 2012اهم األسباا الت تليي بالفري ال انخفا المعري منها:
 اخفا الترميز :حي ن يتم ترميز المعلومدال يد الدواكر بصدور صدحيحة او بغدبب إهمدالالفري للمعلومال المغتيبلة.
 انضددمحالل :بمعندد ضددعف الددوكريال وتحللهددا مدد الوقددت وتفيددد انرتبا ددال بينهددا وبدديالمعلومال األخرى ي الواكر .
 التداخل :بمعن تعريل اليدر عل استرجا المعلومدال ولدو جزئيدا ،بغدبب وجدوي معلومدالاخري ،ويوجد نوعان م التداخل الوي يلثر يد اسدتي بال المعلومدال :التدداخل البعددي وهدو
الوي يخف ي توكر ش ء ما تم تعلمه مغبياً ،والتدخل اليبل ويتمثل ي جعل عملية ارتبا
ش ء جديد م تم تعلمه مغبيا ً امرا ً صعباً.
 انعاقة :بمعن اعاقة الواكر ع تكوي انرتبا ال بدي المثيدر وانسدتجابة وضدعف تكدويانرتبا ال بي التمثيالل العيلية وانستعاي وقت الحاجة .
ويرج د ( ، DePrince& Freyd, 2004تمددارا الدددوري ( ، 2012وصدداي صددالح
( ، 2014ونميددر الجبددوري ( 2017اسددباا انخفددا المعري د لحدددو اضددرراا او خلددل ي د
العمليال العيلية المغلولة عد عمليدة معالجدة المعلومدال يد اننتبدا وانيراك والدواكر لددى
الرلبددة كددأن يفشددل المددتعلم يد انسددتجابة للمثيددرال الحغددية وتفغدديرها ،ممددا يددليي ان حدددو
المشكالل انكاييمية ،و يليي إل الفشل ي تركيز الرالب اهتمامه عل المهاا الدراسية بشدكل
مالئم ،ويدتم تحويدل انتباهده الد مهداا جديدد  ،ممدا يدليي لعجدز الرالدب بانحتفداظ بالمعلومدال
الميدمة له سواء ي الواكر قصير األمد او ويلة األمد ،.كما تتددي المعلومدال ييعدة واحدد
ال د الددواكر العاملددة وبغددبب كثرتهددا يصددعب التعامددل معهددا ممددا يددليي ال د تفكددك المعلومددال
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وضياعها وم ثم انخفا المعري  .وم ثم ياأليراي ذوو المعدنل العالية م تفكك المعلومال
لديهم خلية تنفيو العمليال المعريية بشكل تتدابع وبالتدا ل يغدجلون يرجدال اعلد يد انخفدا
المعريددد عندددد اياء المهددداا اليوميدددة ميارندددة بددداأليراي ذووي المعددددنل المنخفادددة يددد تفكدددك
المعلومال.
وم اهم النماذج الت تناولت موضو انخفا المعري :
) (Broadbent, 1958الفلتددر اننتيددائ حي د يعددد م د اهددم
 -1نمببو " ب برودب ب
النماذج الت تناولت تدي المعلومال بي المثير وانستجابة ،حي يبدا بمثير بمنرية التغجيل
الحغ ثم يصل ال منرية الترشيح ومنه ال قندا تدتم ييهدا عمليدة التحليدل انيراكد  ،ثدم تمدر
المعلومال ال الواكر قصير المدي ،ثم تصل ال انسدتجابة المرلوبدة ،ويرتكدز هدوا النمدوذج
عل ان انتبا اننغان للمثيرال والمعلومال عبر اليندوال الحغدية محددي وانتيدائ  ،وان هنداك
مصفا ياخل اننغان يبعد او يحوف المن بهال او المعلومال الت لم ينتبه اليها او غير المهمة،
اذ يغمح اننتبا لبعص المثيرال بالمرور واهمال المثيرال األخرى.
)Treisman, 1969( ، Sternberg ,R, 1999( ، Stefan, 1999
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المصفاة

القابلية

الحغية

قصيرة

االنتقائية

المدي

االدراكية
المحدودة

نظام
المخرجات

المتنوعة

النتائج

االستجابات

السعة

الحسية
مخزن

-2نمو " التفكك المعرفي

األحداث

:Cognitive Failure Dissociation Model

الماضية

(Broadbent,التفكك يعد م اهدم النمداذج التد تفغدر
 1958,ان نموذج
&(Carlson
يوكر (Putnam, 1993
)206
انخفا المعري حي يري ان اننغان يتلي المعلومال ي حياته اليومية م مصاير متعدي ،
ويحدداول التدددأقلم معهدددا ،و يحدددد التفكددك عنددددما تواجهددده مصددداعب وعوائدد يددد التعامدددل مددد
المعلومددددال التدددد تددددأت اليدددده مدددد مصدددداير عديددددد ون يمكندددده التددددأقلم معهددددا .كمددددا يددددرى
) Merckelbach, et al, 1999ان صعوبة المعالجة تمهر ي العمليدال المعرييدة العمييدة
كاإليراك واننتبا والتفكير واتخاذ اليرار وحل المشكالل حي تتدي المعلومال بكميال كبيدر
إل الواكر العاملة يعد م ابرن المشكالل المغئولة ع انخفا المعري  ،كما وجد ان األيراي
ذوي انخفا المعري يحاولون اللجوء ال خليال للهروا م ذلك اشهرها احالا الييمة.
ويددري ) (Atkinson, 1996ان المثيددرال المهمددة بالنغددبة للفددري يددتم تمريرهددا ال د
الواكر  ،اما المثيرال غير المهمة تاعف وتختف  .وهوا يفغر الخلل الوي يحدد اثنداء تدداخل
المثيرال ي نفس الوقت.
مما سب عرضه يتاح ان انخفا المعري هو قصور او اضدرراا يد واحدد او اكثدر
م العمليال المعريية والت تتمثدل يد اننتبدا  ،وانيراك ،الدوكر  ،واخرداء األياء ،ممدا يدليي
ال خلدل يد اياء المهمدة الوظيفيدة والمعرييدة ،كدأن ن يغدتري الرالدب ترميدز المعلومدال يد
الواكر بصور صحيحة ،او ضعف الدوكريال وتحللهدا واضدمحاللها مد الوقدت ،اوعددا اليددر
عل استرجا المعلومال المخزنة ،او التداخل بي المعلومال المخزندة يد الدواكر  ،او ضدعف
انرتبا ال بي التمثديالل العيليدة يد البنيدة المعرييدة للرالدب ،ومد اسدباا انخفدا المعريد
اخفددا الترميددز وانضددمحالل والتددداخل ،وضددعف تكددوي انرتبا ددال بددي التمثدديالل العيليددة
وانسددتعاي وقددت الحاجددة ،وعرضددت الباحثددة لنمددوذج برويبنددت (الفلتددر اننتيددائ والتفكددك
المعري لتفغير انخفا المعري .

ثالثاً :ضوو الحيا :

تعدرف ضدوو الحيدا بأنهدا :مجموعدة مد المواقدف وانحددا التد تواجده الفدري يد
مختلف جوانب حياته ويشعر معها بالتهديد وسوء التكيف( .راوية محمد يسوق . 1995 ،
وتعريهددا عايددد شددكري عثمددان ( 96 ،2001بأنهددا تلددك المددروف المرتبرددة بالاددب
والتوتر والشد الناتجة ع المترلبال الت تغتلزا نوعا م اعاي التواي عند الفري وما ينتج
عنه مد خثدار جغدمية ونفغدية ،وقدد تندتج الادوو مد الصدرا وانحبدا والحرمدان واليلد ،
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وتفرض الاوو عل الفري مترلبال قد تكون يغيولوجية او اجتماعية او نفغية اوتجم بدي
المتويرال الثالثة ،ورغم ان الاوو جزء م حياتنا ،ان انها تختلف م يري لآلخر.
ويعريهددددددا (محمي قاغا عبي اح  2001،بأنهددددددا حالة من التوتر النفغ الشييي يحي
بغبا عوامل خارجية تاو عل الفري وتخل عني حالة من اختالل ي التوانن واا راا
شددعورا بالتوتر الشييي ،وبزيددداي حددد هذ الاوو قي يفيي الفدددري
ي الغلوك ،وتخلدد لديددده
ً
قدرته عل التكيف وتويير نم غلوكه وشخصيته ،وقيرته عل انتنان.
كمدا تعريهدا نيندب شديير ( 2002بأنهدا مجموعدة مد المصداير الداخليدة والخارجيدة
الااغرة والت يتعرض لها الفري ي حياته ،وينتج عنها ضعف قدرته عل احدا انستجابة
المناسبة للموقف ،وما يصاحب ذلك م اضدررابال انفعاليدة ويغديولوجية تدلثر علد جواندب
الشخصية انخرى.
ويرى حغد علد يايدد ( 26 ،2005ان ضدوو الحيدا هد احددا الحيدا المثيدر للمشدية،
وتتعل بالمجال انقتصايي ،والمهند  ،والعدا ف  ،والزواجد  ،األسدري ،والصدح  ،اننفعدال ،
والشخص .
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ويعريها ه حغي وسالمة حغي ( 21 ،2006بأنها توير ياخل او خارج مد شدأنه
ان يليي ال استجابة انفعاليدة حداي ومغدتمر  ،بمدا ييهدا ظدروف العمدل او التلدو البيئد  ،او
الغفر ،او الصراعال األسرية ،وتمثل ضوو ا عل الفري ،مثلها ي ذلك مثل األحدا الداخليدة
اوالتويرال العاوية كاإلصابة بالمرض اواألر اوالتويرال الهرمونية.
اما محمدعبوي ( 2016ييعريها بأنها مجموعة م التراكمال النفغية والبيئية
والوراثية والمواقف الشخصية؛ نتيجة لءنمال والتوترال والمروف الصعبة او الياسية الت
يتعرض لها الفري ،وتختلف م حي شدتها ،كما تتوير عبر الزم ؛ تبعا ً لتكرار المواقف
الصعبة الت يصاييها الفري ،بل وقد تبي وقتا ً ويالً إذا ما استمرل المروف المثير له،
وتترك خثارا ً نفغية عليه.
وهناك الكثير م المواقف وانحدا الت تحد ي الحيا اليومية ،تكون بمثابة مصداير
ضددوو عل د الفددري مثددل انمتحانددال واأل نمددال الماليددة وغيرهددا م د المواقددف الادداغرة الت د
يدركها الفري ،ويشعر بتهديددها لده ،وقدد تدليي تلدك الحدواي إلد حددو اسدتجابال نفغدية او
جغمية او سلوكية غير محدي  ،وكدولك وظهدور نتدائج سدلبية او ايجابيدة لددى الفدري بنداء علد
تعرضه لهو انحدا الااغرة (. Margaret, Woyne,1994
ويرى انور البنا ( ، 2008عراف ابو غال (  2016ان الجامعة لدم تعدد وسديلة اعدداي
للحيددا وانمددا الحيددا ذاتهددا ،وان المرحلددة الجامعيددة ه د مرحلددة نمددو وترددور تحددد تويددرا ي د
الجوانددب النفغددية والعيليددة وانجتماعيددة للرالددب ،وتترلددب الدراسددة الجامعيددة عوامددل نفغ دية،
وبيئيددة ،واجتماعيددة مريحددة ،ومناخ دا مناسددبا ييددوا عل د التشددجي والتيبددل وتددويير المددروف
المواتية الخالية م التوتر والاوو ؛ ليتمك الرلبدة مد التعامدل مد المدواي الدراسدية بكفداء
وبيدرال عيلية ،ومعريية عالية؛ و يعيب ي راحة و مأنينة ،ويمكنده المثدابر والجدد والعمدل،
ويمكنه بناء مشروعه المهن والمغتيبل وكولك موحاتده وترلعاتده ،لخلد الكدواير البشدرية
المدربة الياير عل العمل ي كاية المجانل وانختصاصال المختلفة،
ويددري كددل م د :خمددال جددوي ( ، 2004خولددة اليدددوم  ،ياسددر خليددل ( 2011ان الحيددا
الجامعية بأبعايها انكاييمية وانجتماعية وانيارية تعد م مصاير الادوو التد يتعدرض لهدا
الرلبة الجامعيون تصبح .ياوو الحيا يمك ان تكون جز ًء ن يتجزا م حياتهم ،يعندد تدركهم
لمنانلهم واستخدامهم وسائل المواصالل ،بانضاية للعالقال انجتماعية الجديدد التد يتوجدب
علدديهم التعامددل معهددا ،والمددروف الصددحية وانسددرية ،واألعبدداء المليددا عل د عدداتيهم ،وهندداك
المترلبال ذال الراب انقتصايي الت تتعل بالرسوا والمصاريف الجامعية الباهمة التكاليف،
وغيرها م الاوو الت يمك ان تواجهم ي رحلتهم الدراسية.
ويدرى ) Bak & Kang, 2012) ،(Dyson, 2006ان ضدوو الحيدا يمكد ان تدلثر
ي النواح المعريية سلبا ً او ايجابا ً ،ي الوقت نفغه م الممك ان يكون محغنا جيدا للتوكر،
ان انه قد يصرف الفري ع اننتبدا للمثيدرال التد قدد تكدون مهمدة يد حياتده ويكدون هدوا هدو
الغبب ي صرف اننتبا ع مثيرال الموقف وتركيز عل مدا يخدص موضدو اننفعدال ييد ،
وم ثم تتاح اآلثار الاار للاوو ي الوظائف المعريية.

أنواع ضغوط الحياة:
تندداول نبيددل يخددان وبشددير الحجددار ( 2006ضددوو الحيددا م د ناحيددة الاددوو األسددرية،
المالية ،الدراسية ،الشخصية ،انجتماعية.
اما منال العانم (( ، 2009يلاي محمد 120 ،2005 ،صنفا ضوو الحيا ال :
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 الاوو العايية :وهو المغتوي الوي يمك استبعاي  ،وهو ايند اندوا الادوو  ،ويتعدرضله كثير م الناس معمم األوقال ،ويمك التعايب معها
 الاوو الحاي  :ويتعرض له الفري الوي يعيب اول يترال حياته ي بيئة يغدويها انكتئداا،وهوا النو يحتاج ال التدخل والعالج للحد م تأثير والتولب عل المشكالل الت يغدببها،
والتحرر م اليل والخوف.
 الاددوو الشدداذ  :وتاددم مجموعددة م د انمددراض العصددابية والددوهان  ،والت د تمهددر نتيجددةلثور الفري ضد النفس وضد انخري
ويصنف لعت منصور وييون بيبالوي ( 1989الاوو إل :
ا -الاوو الملقتة والاوو المزمنة:
 الاوو الملقتة :ه الت تحي بالفري لفتدر وجيدز ثدم تنتهد  ،مثدل الادوو الناشدئة عدانمتحانال او مواجهة موقف صعب مفداج  ،الد غيدر ذلدك مد المدروف التد ن تددوا
يتر ويلة.
 الاوو المزمنة :تتمثل ي الاوو الت تحي بالفري يتر ويلة ،مثل تعرضه ننا مزمندةاو اجواء اجتماعية واقتصايية غير مالئمة بشكل مغتمر.
ا -الاوو انيجابية والاوو الغلبية:
 الاوو ان يجابية :تلك الاوو التد تحدد تدوترا يدليي للشدعور بالغدعاي والرضدا ،كدأنيغتدع رئيس العمل موظفا إلعرائه مكايأ .
 الاوو الغلبية :تمثل األحدا التد تدليي الد التدوتر وبددورها تدليي للتعاسدة وانحبداوعدا الغرور وعدا انتزان النفغ .
ويدري ابدراهيم عبدد الغدتار ( 1998ان ضدوو الحيدا تتمثدل يد :الادوو النفغدية،
الاوو انقتصايية ،الاوو انجتماعية ،الاوو األسرية ،الادوو الدراسدية ،الادوو
العا فية ،والاوو المهنية
اما احمد عكاشة ( 2003صنف ضوو الحيا ال اربعة انوا :
 ضوو حاي  :مثل ييدان احد الوالدي  ،ييدان المال ،ييد العمل. ضوو ويلة المدي :تحد ع تجم الاوو وتراكمها علد مددي األيداا مثدل الشخصديةالرموحة الت تنيصها اليدر غل تحيي رغباتها.
 ضوو ذاتية :والت تلثر عل الفري نمرا لحاجته الخاصة مثل الندزا المغدتمر بدي الفدريونمالئه او رؤسائه بالعمل ،وهو ما يعتبر اهانة لواته.
 ضددوو جغددمية :كاصددابة الفددري بدداألمراض الشددديد كددالحم  ،ارتجدداج المددخ ،الفيروسددال،وغيرها م انمراض الت تنيص م قدر الفري عل التكيف.
وصدنف نعديم عبددد الوهداا شدلب ( 2015ضددوو الحيدا إلد  :ضددوو متعليدة بالجغددد
والحالددة الصددحية ،ضددوو متعليددة بالمغددك  ،ضددوو متعليددة بالمدرسددة او الجامعددة ،ضددوو
متعليدددة بالعمدددل ،ضدددوو المتعليدددة بدددالجير  ،ضدددوو ا لمرتبردددة بالبيئدددة الماييدددة وانجتماعيدددة
المحيرة ،و الاوو المرتبرة باألنمال والكوار العامة.
وتناولددت الباحثددة الحاليددة ضددوو الحيددا األكاييميددة ،والماييددة ،وانجتماعيددة ،واألسددرية
والاوو الشخصية.

- 1158 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

اعراض ضوو الحيا :
 األعراض الجغدية :مثل العدر الزائدد ،التدوتر ،الصددا  ،مشدكالل الندوا ،التهابدال الجلدد،التوير ي الشهية.
 األعددراض اننفعاليددة :سددرعة اننفعددال ،تيلددب المددزاج ،سددرعة الواددب ،العدوانيددة ،اللجددوءللعنف ،انحترا النفغ  ،سرعة البكاء.
 األعدراض الفكريددة او الوهنيددة :النغدديان ،صددعوبة التركيددز ،اضددررابال التفكيددر ،صددعوبة يداسترجا األحدا  ،انخفاض اإلنتاجية ،إصدار احكاا غير صائبة .
 األعددراض الخاصددة بالعالقددال الشخصددية :لددوا اآلخددري  ،نغدديان المواعيددد ،تصدديد اخردداءاآلخري  ،التهكم والغخرية م انخري  ،تجاهل اآلخري (Kerr et al., 1994).
وترى خمال محموي عبد المدنعم ( ، 2006واوهداا الثابدت ( 2009ان ضدوو الحيدا لهدا
تأثيرا ً مختلفة عل الفري اهمها:
ا -تأثيرال يغيولوجية :مثل :نيداي انيريندالي بالددا ،ممدا يدليي نضدرراا الددور الدمويدة،
نياي ايران الود الدرقية يليي لزياي تفاعالل الجغم ،ممدا يدليي لنيصدان الدونن وانجهداي
واننهيار الجغم  ،نياي ايران الكوليغترول ،مما يليي لإلصابة بأمراض اليلب ،واضرراا
ي اجهز الجغم.
ا -تأثيرال معريية :مثل عدا اليدر علد التركيدز ،اتخداذ قدرارال سدريعة وخا ئدة ،عددا قددر
الجغم عل انستيعاا ،وعدا اليدر عل التنميم والتخري .
ج -تأثيرال انفعالية :حدو تويرال ي صفال الشخصية ،نياي التدوترال الربيعيدة والنفغدية،
ونياي انحغاس بالمرض ،وعدا تيدير الوال.
ي-تدددأثيرال سدددلوكية :النغددديان ،وانهمدددال ،ومشدددكالل يددد التخا دددب ،واللجلجدددة والتلعدددثم،
وانخفاض مغتوي الراقة واليل وعدا تحمل المغئولية.
مما سب عرضه يتاح ان ضوو الحيا ه احدا ياخلية او خارجية تلثر عل تواي
الفدري ويتترلدب ذلددك مجهدويًا اضداييا مد الفدري للعددوي لوضد التدوانن ،ويمكد ان تكدون تلددك
الاوو نفغية ،او اسرية ،او اكاييمية ،او اقتصايية ،او اجتماعية ،او متعلية بالحالة الصحية
للفري ،وقد تكون ضوو الحيا لفتر قصير ويتكيف معها الفري ،او ويلة وتلثر عل انيراي
يغيولوجيا او معرييا ،او انفعاليا ،او سلوكيا والت م الممك ان تترك خثارا سيئة عل الرلبة
 ،او المجتمد  ،لددوا يجددب ان تيدددا الحلددول الناجحددة لرلبددة الجامعددة والت د تعيددنهم عل د التكيددف
والمواجهة .

الدراسال الغابية:
تتنداول الباحثدة عدرض الدراسدال الغدابية ذال الصدلة بالبحد مد خدالل اربعدة محدداور:
يراسددال متعليددة بمتويددر اإلرجدداء األكدداييم  ،يراسددال سددابية متعليددة بمتويددر ضددوو الحيددا ،
ويراسال متعلية بمتوير اإلخفا المعري  ،ويراسال متعلية بعالقة بعض المتويرال معا.

أوالً :الدراسات السابقة المتعلقة باإلرجاء األكاديمي:

هددديت يراسددة) ( Haycock, 1993لتحديددد العالقددة بددي اإلرجاءاألكدداييم واليلدد
والكفاء الواتية ،وتكونت العينة م  141البدا جامعيدا ،واسدفرل عد اسدهاا اليلد والكفداء
الواتية بصور يالة ي التنبل باإلرجاء األكاييم  ،اما الجنس والعمر وكم العمل الجامع الدوي
تم اإلنتهاء منه يلم تك منبئا ً يانً باإلرجاء األكاييم .
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وهددديت يراسددة ) ( Reasinger & Brownlow, 1996لتحديددد تددأثير الدايعيددة
الداخلية والخارجية وبعض متويرال الشخصية علد سدلوك اإلرجداء األكداييم لددى عيندة مد
الا الجامعة عديهم  96البا ً ،وكشفت النتائج ع امكانية التنبل بانجاء األكاييم ي ضوء
نيص الدايعية الخارجية.
كمددا هددديت يراسددة يددلاي النعدديم(  1996لمعريددة العالقددة بددي متويددر اإلرجدداء األكدداييم
وبعض المتويرال النفغية،وتكونت العينة م (  400الب و البدة ،واسدفرل نتدائج الدراسدة
ع  :الرالبال مرتفعال اإلرجاء األكاييم اقل يايعية لإلنجان م الرالبدال منخفادال اإلرجداء
األكاييم .
وهددديت يراسددة ) ( Bronlow& Reasinger, 2001لتحديددد العالقددة بددي اإلرجدداء
األكاييم وبي كل م الكماليدة ووجهدة الادب واسداليب الفدري. ،تكوندت العيندة مد  96البدا
جامعيددا 48 :م د الددوكور 48 ،م د اإلنددا  ،واظهددرل النتددائج اسددباا اإلرجاءاألكدداييم ترج د
للنفور م المهمة وصعوبة إتخداذ اليدرارال ،وان اإلندا اعلد مد الدوكور يد يرجدة اإلرجداء
األكاييم الدوي يرجد إلد الخدوف مد الفشدل واإلتكاليدة وصدعوبة اتخداذ اليدرار ،كمدا وجدد ان
ذوي اإلرجاء األكاييم المنخفض يجدون المهاا الدراسية اكثر إرضداء لهدم عد ذوي اإلرجداء
األكاييم المرتف .
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لبح عالقة
وهديت يراسة عبد الرحم مصيلح ونايية الحغين (2004
اإلرجاءاألكاييم ببعض المتويرال ،وتكونت العينة م  240الب و البة بالفرقة الثالثة
بجامعة األنهر .واسفرل نتائج الدراسة ع وجوي عالقة ارتبا ية بي انرجاء األكاييم
ومتويرال الدراسة.
كما هديت يراسة ( Balkis& Duru, 2009لمعرية مدى انتشدار انرجداء األكداييم
لدددي لبددة الجامعددة ،وعالقتدده بددبعض المتويددرال ،وتكونددت العينددة م د ( 580م د لبددة كليددة
التربية ،وتوصلت الدراسة ال ان ( 23%م الرلبة كان ارجاؤهم انكاييم مرتف 27%(،
م الرلبة كان ارجاؤهم متوس  ،اما باق العينة كان ارجلهم منخفاا ،كما اسفرل ع وجدوي
يددرو بددي الددوكور وانن دا لص د الح الددوكور ،كمددا توصددلت الدراسددة ال د ان متوس د انرجدداء
انكاييم ينخفض م تيدا العمر.
وهديت يراسة ) Pala at el, 2011لمعرية اثدر الجدنس ،التخصدص الدراسد  ،الغدنة
معلم د مددا قبددل الخدمددة .
الدراسددية ،ومغددتوى الدددخل عل د انرجدداء األكدداييم لدددى الرلبددة( ِّ
وتكونت العينة م (  366البا ً و البة جامعية م كليدة التربيدة ،اظهدرل النتدائج انَّ الرلبدة
الوكور اكثر ارجا ًء ميارنةً باإلنا  .وجوي يرو بي الرلبة ي انرجاء األكاييم تعزى لمتويِّر
التخصص الدراس  ،حي انَّ الرلبة ي التخصصال األيبية كانوا اكثر ارجاء مد التخصصدال
لمتويدر الغدنة الدراسدية او
العلمية .ولم تمهر يرو يد انرجداء األكداييم بدي الرلبدة تعدزى
ِّ
مغتوى الدخل.
وهديت يراسة ) Park & Sperling, 2012لفهم يواي واسباا انرجاء انكداييم
م منمور التعلم المنمم ذاتيا .وتكونت العينة م ( 41البدا و البدة بالفرقدة األولد والثانيدة
( %60مد العيندة مد انندا  ،واسددفرل الدراسدة عد ان انرجداء األكدداييم مدرتب بدرجددة
كبير جدا بفير ي مهارال التنميم الوات والتعلم المنمم ذاتيا.
كمددا هددديت يراسددة ) Wong, 2012للتعددرف عل د العالقددة بددي انرجدداء انكدداييم
والوع ما وراء المعري وانياء انكاييم لدى ( 314م لبة الجامعدة ،واسدفرل الدراسدة
ع وجوي ارتبدا سدالب بدي اإلرجداء انكداييم واألياء األكداييم والدوع مداوراء المعريد ،
ووجدوي يددرو بدي الددوكور وانندا يد انياء انكداييم لصددالح البندال ،ولددم توجدد اي يددرو
يالة بي الوكور واننا ي اإلرجاء انكاييم والوع ما وراء المعري .
وهديت يراسة وليد سحلول ( 2014لدراسة سدلوك انرجداء انكداييم  ،والمعتيددال مدا
وراء المعريية حول مفهوا انرجاء انكداييم وعالقتهمدا بالتحصديل الدراسد والفدرو ييهمدا
حغددب النددو والصددف الدراس د لدددي عينددة م د ( 374البددا و البددة بالصددف انول والثددات
الثانوي العاا .واسفرل الدراسة ع نغبة انتشار انرجاء انكاييم ي المرحلة الثانوية بلوت
( ، %45.7كما اسفرل عد وجدوي اخدتالف يد نغدبة انتشدار انرجداء انكداييم بدي الدوكور
واننا لصالح البنال وكولك وجوي تأثير لالرجاء انكاييم والمعتيدال ماوراء المعريية علد
التحصيل الدراس .
كما هديت يراسة ياليدا عبدد الهدايي ( 2015لمعريدة الفدرو بدي مرتفعد ومنخفاد
انرجاء األكاييم ي التعلم ذات التنميم والتحكم الوات  ،وتكونت العينة م ( 240البدا مد
قغددم التربيددة الخاصددة بجامعددة الرددائف ،واسددفرل النتددائج ع د وجددوي عالقددة سددالبة بددي ابعدداي
انرجاء األكاييم وابعاي الدتع لم ذاتد التنمديم والدتحكم الدوات  ،كمدا وجدد يدرو يالدة يد البعدد
المعريدد ومدداوراء المعريدد بددي مرتفعدد ومنخفادد انرجدداء األكدداييم لصددالح منخفادد
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انرجاء األكاييم .
وهديت يراسة هناء محمدد شدبيب ( 2015للتعدرف علد صدد وثبدال ميياسد انتشدار
اإلرجاء األكاييم  ،واسبابه وكولك معرية مدى انتشدار اإلرجداء األكداييم واسدبابه مد وجهدة
نمددر لبددة الجامعددة ،وييمددا إذا كانددت توجددد يددرو يالددة ي د نغددبة اننتشددار او ألسددباا وي د
المتويرال الجنس ،والغنة الدراسية  ،تكونت العينة م ( 496البا و البة مد جميد كليدال
جامعة تشري  .اسفرل الدراسدة عد  :انَّ ( 14.5%مد الرلبدة مد ذوي اإلرجداء المرتفد )،
 %65.5م ذوي اإلرجاء المتوس  ،و)  (% 14.5م ذوي اإلرجاء المنخفض .كما كشدفت
لمتوي در
نتددائج الدراسددة ع د يددرو يالددة إحصددائيا ي د مدددى انتشددار اإلرجدداء األكدداييم تعددزى
ِّ
الجنس لصالح الرالا الدوكور  ،كمدا توصدلت إلد انَّ ابدرن اسدباا اإلرجداء األكداييم  :المهمدة
المنفر  ،الخوف م الفشل ،اسلوا المدرس ،المخا ر  ،ضو األقران ،مياومة الاب .
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كمددا هددديت يراسددة احمددد الزغب د ( 2017إل د معريددة العالقددة بددي انرجدداء انكدداييم
وبعض المتويرال األخرى كفاعلية الوال انكاييمية وقل المغتيبل لدي عينة ( 300م لبة
الجامعددة ، ،واسددفرل الدراسددة ع د وجددوي عالقددة ارتبا يددة بددي األرجدداء انكدداييم ومتويددرال
الدراسة ،كما اسفرل عد وجدوي يدرو ذال ينلدة احصدائية بدي الدوكور وانندا يد انرجداء
انكاييم لصالح الوكور.
وهديت يراسدة ناهدد ايدوا وعفداف البدديوي ( 2017للكشدف عد العالقدة بدي اإلرجداء
األكاييم والدايعية الواتية والتدي  ،الكشف ع إمكانية التنبل باإلرجاء األكاييم م الدايعيدة
الواتيددة والتدددي النفغ د لدددى ( 774البددة بالفرقددة الرابعددة بشددعبة التربيددة بكليددة الدارسددال
اإلنغددانية  ،واسددفرل ع د وجددوي عالقددة سددالبة يالددة إحصددائيا بددي اإلرجدداء األكدداييم بأبع داي
والدرجة الكلية والدايعية الواتيدة والتددي النفغد لددى المشداركال يد الدارسدة ،يمكد التنبدل
باإلرجاء انكاييم م خالل الدايعية الواتية والتدي النفغ .
وهديت يراسة امل األحمد ويداء ياسي ( 2018للتعرف بيعدة العالقدة انرتبا يدة بدي
انرجاء األكاييم والثية بالنفس ،باإلضاية إل تعرف الفرو وييدا ً لمتويدري الغدنة الدراسدية
والجنس .وتكونت العينة م  18البا ً و البة بالفر األول والرابعة م تخصص علم النفس
بكلية التربية -جامعدة يمشد  .واسدفرل الدراسدة :وجدوي مغدتوى متوسد لالرجداء األكداييم
والثية بالنفس لدى ايراي العينة.،وجدوي عالقدة ارتبا يدة سدالبة بدي انرجداء األكداييم والثيدة
بدالنفس ،وجددوي يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددرال اياء الرلبددة علد مييدداس انرجدداء
األكاييم تعزى لمتوير الغنة الدراسية لصدالح دالا الغدنة الرابعدة ،ولمتويدر الجدنس لصدالح
الوكور.
وهديت يراسة عماي العتاب ( 2019للتعرف عل مدي انتشار انرجاء األكاييم لددي
لبدة كليددة التربيددة وييددا لمتويددر نددو الجددنس والعمددر الزمند  ،ومعريددة مدددي ياعليددة البرندامج
انرشايي بالمعن يد الحدد مد انرجداء األكداييم لددي عيندة تجريبيدة مد ( 119مد لبدة
كلية التربية .اظهرل النتائج  :انتشار انرجاء انكاييم لدي عيندة البحد  ،وجدوي يدرو يالدة
احصائيا ي انرجاء انكاييم بي الوكور واننا لصالح الوكور ،ياعليدة البرندامج انرشدايي
المغتخدا.
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كما هديت يراسة (  (Klien et al, 2019لبح انرجاء انكاييم وبعض المتويدرال
األخرى مثل المح واننمال والرضا ع الحيا عبر يراسة ولية لعينة م المجتم انلمان
مكونة م ( 2527يتراول اعمارهم بدي ( 14-95سدنة .واسدفرل النتدائج عد وجدوي عالقدة
ارتبا ية بي انرجاء انكاييم والمتويرال األخرى ي الدراسة.
وهدددديت يراسدددة مالدددك عبددددح ( 2019للتعدددرف علددد الحغاسدددية اننفعاليدددة وانرجددداء
األكددداييم تبعدددا ً لمتويدددر الندددو  ،والكشدددف عددد ا لعالقدددة بدددي الحغاسدددية اننفعاليدددة وانرجددداء
األكدداييم  .وتكونددت العينددة م د ( 400الددب و البددة م د لبددة كليددة التربيددة جامعددة واس د .
واسفرل النتائج ع وجوي عالقة ارتبا ية بي الحغاسية اننفعاليدة وانرجداء انكداييم  ،كمدا
وجد مغتوي مرتف م انرجاء األكاييم  ،ون توجد يرو بدي الدوكور وانندا علد مييداس
انرجاء انكاييم

ثانياً :الدراسال الغابية المتعلية باإلخفا المعري :
هديت يراسة ) Cheyne et al, 2006للتعرف عل هفدوال انيراك الدواع واننتبدا
وعالقتهددددا باإلخفددددا المعريدددد  ،وتكونددددت العينددددة مدددد ( 449الددددب و البددددة مدددد جامعددددة
واترلو  ،”Waterloواظهرل النتائج انعكاسدا مباشدرا لهفدوال اننتبدا وانيراك يد حددو
انخفا المعريد  ،وجدوي ارتبدا موجدب يال احصدائيا بدي هفدوال اننتبدا وانيراك وانخفدا
المعري .
وهديت يراسة تمارا الدوري ( 2012للتعرف عل مغتوي اإلخفا المعري لددى لبدة
الجامعددة ،ومعريددة ينلددة الفددرو ي د اإلخفددا المعري د لدددى ( 400م د لبددة الجامعددة وي د
متويدددري (الجدددنس ،التخصدددص  ،وكدددولك معريدددة العالقدددة انرتبا يدددة بدددي اإلخفدددا المعريددد
والعوامل الخمغدة للشخصدية ،اظهدرل الدراسدة :لبدة الجامعدة لديس لدديهم إخفدا معريد  ،ن
توجد يرو ذال ينلة إحصائية لدى لبة الج امعة ي مغتوى اإلخفا المعري تبعدا لمتويدري
الجنس والتخصص ،يوجد ارتبا يال احصائيا بي اإلخفا المعري والعصدابية ،بينمدا يدرتب
اإلخفا المعري بعالقة يالة سلبية م عوامل اننفتال عل الخبر وحيوية الامير.
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وهديت يراسة صايـــ صالـح ( 2014للتعرف علد مغدتوى اإلخفاقدال المعرييدة لددى
لبة المرحلة اإلعدايية ،والتعرف عل الفرو ي ذلك تبعا ً لمتويري الجنس والتخصص ،كمدا
هددديت ل لتعددرف عل د تفادديالل اسدداليب التفكيددر ي د ضددوء نمريددة سددتيرنبرج (Sternberg
ألساليب التفكير ،وتفايالل اساليب التعلم ي ضوء نمريدة كولدب ( Kolbللدتعلم التجريبد ،
والتعددرف علد ينلددة الفددر يد ذلددك تبعدا ً لمتويددري الجددنس والتخصددص ،اظهددرل النتددائج :ان
مغدتوى اإلخفددا المعريد لدددى لبددة المرحلدة اإلعداييددة كددان مرتفعدا ً ويال إحصددائيا ً  ،وجددوي
يرو يالة إحصائيا ً ي اإلخفا المعري تبعا ً لمتوير الجنس(ذكور ،إندا لصدالح اإلندا  ،ولدم
تمهددر النتددائج يروق دا ً يالددة تبع دا ً لمتويددر التخصددص (علم د  ،ايب د  ،يمك د التنبددل باإلخفاقددال
المعريية ي ضوء اساليب التفكير.
وهديت يراسة يا مة الغعدي ( 2017لبحد العالقدة بدي انخفدا المعريد والتددريس
انبداع لدي لبدة الجامعدة .تكوندت العيندة مد ( 200البدا و البدة واسدفرل الدراسدة عد :
ارتفا مغتوي انخفا المعري لدي لبة الجامعة ،وكولك وجوي عالقدة عكغدية بدي انخفدا
المعري والتدريس انبداع ؛ اي انه كلما ناي مغتوي التدريس انبداع قدل مغدتوي انخفدا
المعري .
وهديت يراسة منته عبد الصاحب وخخدرون ( 2017للتعدرف علد مغدتوى انخفاقدال
المعريية ،واساليب معالجة المعلومال ،وحل المشكالل عندد(  400مد لبدة جامعدة واسد ،
ومعرية مدى إسهاا اإلخفاقال المعريية بأساليب معالجة المعلومال ،وحدل المشكالل،واسدفرل
الدراسة ع وجوي اخفاقال معريية لدي لبة الجامعة.
كما هديت يراسة نمير الجبوري ( 2017ل لتعدرف علد مغدتوى اإلخفدا المعريد لددى
لبة الجامعة وي متوير الجنس (ذكور -انا  ،ي ضوء متوير التخصص (علم  -انغان ،
باإلضاية ال التعرف عل مغتوى الملل لدى لبة الجامعة وي متوير الجنس(ذكور -اندا ،
ووي متوير التخصص(علم  -انغان  ،واسفرل ع وجوي انخفا المعريد بدرجدة كبيدر
لدي لبة الجامعة.
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كمددا هددديت يراسددة سددري جميددل ،ويدداء خاددر ( 2017للتعددرف عل د مغددتوى انخفددا
المعري  ،ومغتوى المرونة النفغية لدى ( 80م لبة جامعة تكريدت ،والتعدرف علد بيعدة
العالقددة بددي انخفددا المعريدد والمرونددة النفغددية لدددى لبددة الجامعددة وي د متويددر الجددنس،
وتناولددت ( يشددل اننتبددا  ،يشددل انسددترجا  ،يشددل التركيددز  ،وتوصددلت ال د  :وجددوي انخفددا
المعري لدي عينة البح  ،كما اظهدرل وجدوي يدرو بدي الدوكور وانندا لصدالح الدوكور يد
انخفددا المعري د  ،وجددوي عالقددة يالددة بددي انخفددا المعري د والمرونددة النفغددية لدددى لبددة
الجامعة.
كمددا هددديت يراسددة امددل العبدداج ورحمددة دده ( 2019للتعددرف عل د مغددتوي انخفددا
المعري وتكونت العينة م ( 1500ا لب و البدة مد المرحلدة انعداييدة ،واسدفرل الدراسدة
ع وجوي مغتوي عال م انخفا المعري لدي لبة المرحلة انعدايية ،ووجدوي يدرو بدي
الوكور واننا ي انخفا المعري  ،وكولك ن توجد يرو ترج للتخصص العلم واأليب .،
وهددديت يراسددة حددوراء كرمدداش وحيدددر كدداظم ( 2018للتعددرف علد مغددتوي انخفددا
المعري د ومغددتوي الرمددول األكدداييم لدددي عينددة (  236م د الرلبددة مدد الصددف الخددامس
انعدايي واظهرل النتائج ان ايراي العينة لدديهم مغدتوي مدنخفض مد انخفدا المعريد  ،كمدا
اظهددرل عدددا وجددوي يددرو يالددة احصددائيا بددي الرددالا والرالبددال ،كم دا اظهددرل وجددوي عالقددة
عكغية بي انخفا المعري والرمول انكاييم .
وهدديت يراسددة ضدرغاا المكصوصد ( 2019للتعدرف علد مغدتوى انخفددا المعريد
وانيمان الرقم لدى( 800م لبة كلية التربية للعلوا اننغانية ،وكولك معريدة الفدرو يد
الجنس والتخصص انخفا المعري ي متويرال وانيمان الرقم لدى ايراي العينة ،باإلضداية
لمعرية العالقة انرتبا ية بي انخفا المعريد وانيمدان الرقمد لددى ايدراي العيندة ،واظهدرل
النتددائج :امددتالك لبددة الجامعددة مغددتوى م د انخفددا المعري د ؛ وييدددان اليدددر عل د التركيددز
وعجزهم ع التحليل وانستيراء وامتالك الرلبة لمغتويال مرتفعة م انيمان الرقم  ،توجدد
يروقال لصالح الوكور ي انيمان الرقم وانخفا المعري .
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وهديت يراسة يغرا بلبل ومحمد عليدو ( 2019لمعريدة العالقدة بدي انخفدا المعريد
وانندددد ماج المدرسددد والتوايددد الدراسددد لددددي عيندددة مددد ( 120تلميدددوا وتلميدددو بالمرحلدددة
انعدايية .واسفرل النتائج ع  :ان جمي ا بعاي انخفا المعري حميت عل مغدتوي متوسد
ماعددا مكدون اخرداء اننتبددا حصدل علد متوسد مدنخفض ،ووجدوي عالقددة سدالبة بدي اخردداء
اننتبددا والددواكر والتفددو الدراس د  ،ووجددوي يددرو يالددة بددي منخفا د ومرتفع د انخفددا
المعري ي بعد العالقة م الزمالء والمدرسي كأحد ابعاي التواي الدراسد لصدالح منخفاد
انخفا المعري .

ثالثاً :الدراسال المتعلية باوو الحيا :

هديت يراسة نبيل يخان وبشير الحجار ( 2006للتعرف عل الاوو لددى ( 541مد
لبة الجامعة والصالبة النفغية لديهم،وتوصلت الدراسة لوجوي يرو ذال ينلة إحصائية بي
الرلبة ي مغتوى الاوو  -عدا ضوو بيئدة الجامعدة -تعدزى لمتويدر الجدنس لصدالح الدوكور،
ووجوي يدرو ذال ينلدة إحصدائية بدي الرلبدة يد مغدتوى الادوو  -عددا األسدرية والماليدة-
تعزى لمتوير التخصص لصالح لبة العلمد  ،كمدا بيندت الدراسدة عددا وجدوي يدرو ذال ينلدة
إحصائية بي الرلبة ي مغتوى الاوو عدا الاوو الدراسية وضوو بيئة الجامعة -تعدزى
لمتوير المغتوى الجامع لصالح المغتوى الراب .
وهديت يراسة انور البنا ( 2008ل لتعرف عل المواقف الحياتيدة الاداغرة لددي عيندة
مد ( 200البددا و البددة مد جامعددة األقصد  ،واظهددرل النتددائج ان المواقددف اننفعاليددة تحتددل
المرتبدددة األولددد علددد ابعددداي المواقدددف الاددداغرة تليهدددا المواقدددف الدراسدددية ،ثدددم الصدددحية
وانقتصايية ،واخيرا المواقف األسرية وانجتماعية ،واظهرل يرو لصدالح انندا يد بعدض
المواقف الحياتية الصحية الااغرة.
وهديت يراسة عراف ابو غال ( 2016ل لكشف ع العالقة بي ياعلية الدوال وضدوو
الحيا لدى (  160م الرالبال المتزوجال يد جامعدة األقصد  ،والتعدرف علد مغدتوى كدل
م ياعلية الوال وضدوو الحيدا لدديه  ،واظهدرل الدراسدة ان :هنداك عالقدة ارتبا يدة سدالبة
بي ياعلية الوال وضوو الحيا لدى الرالبال المتزوجال ،وجوي مغدتوى مرتفد مد ضدوو
الحيا يزيد ع  ،% 60كما اظهدرل ان مجدال ضدوو األبنداء جداء يد الترتيدب األول وبنغدبة
 ، % 76.1ضوو الزوج بنغبة  ،% 70.5ثدم ضدوو الدراسدة بنغدبة  ،% 66.8ثدم ضدوو
اقتصدايية بنغددبة  ،% 64يادوو العالقددال انجتماعيدة بنغددبة  ،%61.4بينمدا نغددبة الدرجددة
الكلية كانت .% 67.8
وهديت يراسة معتز لبد ( 2013لمعرية اسداليب مواجهدة ضدوو الحيدا األكثدر شديوعا
لدي عينة م ( 620م لبة كليال المجتم المتوسرة بوز  ، ،ومعرية العالقدة بدي اسداليب
مواجهدة ضددوو الحيددا والتوايد النفغد  ،و التعددرف علد اثددر التفاعدل بددي الجددنس واسدداليب
مواجهددة ضددوو الحيددا (مددنخفض -مرتفد عل د التوايد النفغد لدددي ايددراي عينددة الدراسددة،
واسفرل النتائج عد  :اسداليب مواجهدة ضدوو الحيدا لددي ايدراي العيندة بدي (82% -58.3
وكان التكيف الروحان اعل اساليب مواجهة الاوو  ،وجوي تأثير يال احصدائيا للتفاعدل بدي
الوكور واننا ومعمم اساليب مواجهة الاوو عل التواي النفغ .
وهديت يراسة حنان ابو لحية ( 2018لمعرية العالقة بي ضوو الحيا وانيجابية لدي
الخددريجي الشددباا العدداملي والعددا لي عد العمددل ،ومعريددة اثددر بعددض المتويددرال يد ضددوو
الحيا  .وتكونت عينة الدراسة م ( 383خريج وخريجة م الشباا والوي تتدراول اعمدارهم
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بي ( 22-29سنة واسفرل النتائج ع وجوي عالقة سدالبة يالدة احصدائيا بدي ضدوو الحيدا
وانيجابيددة ،وعدددا وجددوي يددرو يالددة احصددائيا بددي متوسددرال يرجددال الخددريجي العدداملي
والعا لي ع العمل عل ميياس ضوو الحيا .
وهددديت يراسددة جددواهر هددالل ( 2019للتعددرف عل د مغددتوى الييمددة الوهنيددة وضددوو
الحيددا والتكيددف النفغ د لدددى ( 50م د لبددة جامعددة البحددري  ،والعالقددة بددي الييمددة الوهنيددة
وضددوو الحيددا والتكيددف النفغ د والفددرو بينهددا ،وتوصددلت النتددائج لوجددوي مغددتوى الييمددة
الوهنية وضوو الحيا لدى لبة جامعة البحري بدرجدة متوسدرة ،كمدا توصدلت الدراسدة الد
ان نياي مغتوى الييمة الوهنية لدى لبة الجامعة يليي إل نياي مغتويال التكيف النفغ ،
وخفض مغتويال ضوو الحيا لديهم.
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الدراسال المتعلية ببعض متويرال البح معاً:

هديت يراسة )  (Huang, & Lin, 2010لبح العالقدة بدي ضدوو الحيدا وانخفدا
المعري لعينة م ( 327البا و البة م الا الجامعة ي تايوان ،واظهرل النتائج ارتبا اً
كبيد ًدرا بددي ضددوو الحيددا وإرهددا الددتعلم ،كمددا توصددلت ال د  :كلمددا نايل ضددوو الحيددا عل د
تجددارا الرالددب؛ نايل يرجددة اإلرهددا ي د الددتعلم ،ووجددوي عالقددة رييددة بددي ضددوو الحيددا
وانخفا المعري .
وهديت يراسة حغ التميم ( 2012ليياس اإلرجاء األكاييم لددى ( 400مد لبدة
جامعة ييال  ،و التعرف عل الفرو ي اإلرجداء األكداييم ويد متويدر الندو (ذكدور–إندا ،
وقياس الاوو  ،التعرف عل الفرو ي الاوو وي متوير النو (ذكدور–إندا  ،معريدـة
ييما إذا كانـت هنالك عالقــة ارتبا يــة مـا بيـ اإلرجاء األكاييمــ وضدوو الحيدا  ،واسدفرل
النتائج ع  :وجوي مغتوي مرتف اإلرجاء األكاييم لدي عينة البح  ،وجوي يرو ذال ينلدة
إحصائية معنويـة ي اإلرجاء األكاييمـ تبعا ً لمتوير النو  ،وجدوي يرجدة مرتفعدة مد الادوو
لدددي عينددة البح د  ،وجددوي يددرو ذال ينلددة إحصددائية معنويددة ي د الاددوو النفغددية لصددالح
الوكور ،باإلضاية ال وجوي عالقة ارتبا ية موجبة بي (اإلرجاء األكاييم والاوو .
وهديت يراسة منور بوبدو وبشدرى شدريبه وهنداء صدالح شدبيب ( 2014للتعدرف علد
اإلرجاء األكاييم وعالقته بالاوو لدي عيندة مكوندة مد ( 92البدا ً و البدة بكليدة التربيدة،
وكشفت النتائج ع وجوي ارتبا يال احصائيا ً بي انرجداء األكداييم والادوو متمثلدة يد
اليل  ،ولم يتاح وجوي يرو تعزي لمتوير الجنس.
وهددديت يراسددة إبددراهيم الجعدداير ( 2016ل لتعددرف علدد مغددتوى الاددوو وعالقتهددا
باإلرجاء األكاييم لدي ( 494م لبة جامعة ملتة ،وتيص مدى تدوير الادوو و اإلرجداء
األكاييم تبعا لبعض المتويرال الشخصدية ،توصدلت النتدائج إلد  :وجدوي مغدتوى متوسد مد
الاددوو واإلرجددداء األكددداييم لدددى الرلبدددة ،ووجدددوي عالقدددة ايجابيددة بدددي الادددوو النفغدددية
واإلرجاء األكاييم  ،وتختلف الاوو وييا للجنس ولصالح الوكور ،وظهدر اإلرجداء األكداييم
لصددالح الددوكور يد المجددال الغددلوك واننفعددال والدرجددة الكليددة ،ولصددالح اإلنددا يد المجددال
المعري  ،وي التحصيل األكاييم ظهر اإلرجاء األكداييم بدرجدة اكبدر للرلبدة ذوي المغدتوى
التحصيل المتدن  % 68يأين .
وهدديت يراسدة محمدد عبدوي ( 2016ل بحد عالقدة ضدوو الحيدا باإلرجداء األكدداييم
ومعرية ما اذا كانت هو العالقة تختلف باختالف جنس الرالب او مغتوا الدراسد لددي عيندة
مكونددة م د  124م د لبددة جامعددة عجلددون الو نيددة ي د األرين ،واسددفرل النتددائج ع د وجددوي
عالقدة ارتبا يددة بددي ضددوو الحيدا واإلرجدداء األكدداييم  ،كمددا اسدفرل عد وجددوي يددرو يالددة
احصائيا بي الوكور واننا ي ضوو الحيا واإلرجاءاألكاييم لصالح الوكور.
وهديت يراسة اسدامة البدزور ( 2017للتعدرف علد يرجدة انرجداء انكداييم وعالقتده
بالاوو لدي عينة مكونة م ( 200م لبة جامعة النجدال الو نيدة .واسدفرل النتدائج عد
مواجهة ايدراي العيندة للادوو بدرجدة قليلدة ،كمدا وجددل لدديهم يرجدال متوسدرة يد انرجداء
انكاييم  ،ووجوي عالقة ايجابية بي الاوو وانرجاء انكاييم .
وهددديت يراسددة حغدداا عبدداس ( 2017للتعددرف عل د العالقددة انرتبا يددة بددي انرجدداء
األكاييم وانخفا المعريد  ،وكدولك ال تعدرف علد الفدرو انحصدائية يد انرجداء األكداييم
وانخفا المعري بحغب متويرال النو (ذكور وانا  ،الصف (الراب والخامس والغايس ،
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والتخصددص (علمدد وانغددان لدددي عينددة مدد ( 700تلميددو وتلميددو بالمدددارس انعداييددة.
واسدفرل النتددائج عد عددا وجددوي اخفددا معريد او ارجدداء اكدداييم يال احصدائيا لدددي تالميددو
المرحلة اإلعدايية ،كما اسفرل ع وجوي عالقدة ارتبا يدة موجبدة يالدة إحصدائيا بدي انرجداء
األكاييم وانخفا المعري .
وهديت يراسة سحاا الرشيدي ( 2018ل لتعرف عل مغتوى ضوو الحيدا وعالقتهدا
باإلخفدا المعريد لدددى(  267البددا ،مددنهم (  67البددا مد المتفددوقي تحصدديليا و( 150
البا م العاييي  .لبة الغنة التحايرية ي جامعة اليصديم ،واسدفرل النتدائج عد  :مغدتوى
ضددوو الحيددا لدددى لبددة الغددنة التحادديرية كددان متوسددرا ،بينمددا حصددل متويددر الاددوو
ا لدراسية عل اعل متوس حغاب  ،ووجوي يرو الة احصائيا يد مغدتوى ضدوو الحيدا
تعزى ألثدر التحصديل انكداييم وكاندت الفدرو لصدالح العداييي يد جميد المجدانل ،اسدفرل
اياا ع  :وجوي مغتوى متوس لالخفا المعري  ،ووجوي عالقة ايجابية يالدة احصدائيا بدي
انخفا المعري وضوو الحيا .
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وهددديت يراسددة Shokeen,2018( :لبح د العالقددة بددي انرجدداء األكدداييم والاددوو
واننجان انكاييم لدي عينة مكونة م ( 100م لبة الجامعة ،واسفرل النتائج ع وجدوي
عالقة يالة بي انرجاء األكاييم والاوو واننجان األكاييم .
وهديت يراسة اسماء احمدد ( 2019للتعدرف علد اانخفدا المعريد لددى ( 280البدا ً
و البة بكليال جامعة الفيوا  ،والتعرف عل اليدر عل تحمل الاوو لددى العيندة ،الكشدف
ع العالقة بي انخفا المعري وتحمل الاوو األكاييمية ،الكشف ع العالقدة بدي انخفدا
المعري وياعلية الوال األكاييمية ،معرية مدى التنبل بمتوير ياعلية الوال األكاييميدة بمغدتوى
انخفددا المعري د  ،معريددة مدددى التنبددل بمتويددر تحمددل الاددوو بمغددتوى انخفددا المعريدد ،
واظهددرل النتددائج :وجددوي ارتبددا عكغ د يال بددي انخفددا المعري د ومكونددال ياعليددة الددوال
األكاييميدة ،وجدوي عالقدة ارت بددا رييدة يالدة إحصدائيا بددي انخفدا المعريد ومكوندال تحمددل
الاوو .
وهددديت يراسددة Muliani, Imam, & Dendiawan, 2020 ( :لبح د العالقددة بددي
انرجاء األكاييم ومغتوي الاوو لدي عينة مكونة م ( 145م لبة الجامعة ،واسدفرل
ع وجوي ارتبا يال بي انرجاء انكاييم ومغتوي الاوو .

تعييب عل الدراسال الغابية:
مد العددرض للدراسددال الغددابية الت د تناولددت متويددرال البح د والمتمثلددة ي د اإلرجدداء
األكدداييم وضددوو الحيددا واإلخفددا المعري د يت اددح ان :ان هندداك يراسددال تناولددت انرجدداء
األكدداييم لدددي ددالا الجامعددة يد عالقتدده بمتويددرال كددالتنميم الددوات للددتعلم والددتحكم الددوات
والمرونة النفغدية ويعاليدة الدوال واسداليب التفكيدر .واختلفدت نتدائج هدو الدراسدال يد نغدبة
انتشددار انرجدداء األكدداييم وي د الفددرو ي د اإلرجدداء األكدداييم ي د ضددوء متويددرال الجددنس
و الصف الدراس والتخصص الدراس  ،حي اسفرل بعض هو الدراسدال عد تفدو الدوكور
عل اننا ي انرجاء األكاييم ((Ozer, Demiz & ( . Hewitt , Koledin, 1992
 ،Ferrari, 2009احمد الزغب ( ، 2017حغاا عباس ( ، 2017امل األحمدد و يدداء ياسدي
( ، 2018عمدداي العتدداب ((Akinsola, Tella, 2007) (Balkis, 2006) ( ، 2019
)(Balkis , Duru, 2009 Else- Quest, Hyde,Goldsmith, Van Hulle, 2006
(  ،محمد عبوي ( 2015هناء شبيب ( ، 2015عل سدليمان ،سدالم عبيدد ( ، 2019واسدفر
الددبعض اآلخددر ع د تفددو اننددا ع د الددوكور ( ، Bronlow & Reasinger, 2001
) ، Wong, 2012وليددد سددحلول ( ،(Doyle, Paludi , 1998( ، 2014ي د حددي ان
يراسدددال اخدددرى لدددم تغدددفر عددد يدددرو يددد انرجددداء انكددداييم بدددي الدددوكور واإلندددا مثدددل (
 ، Haycock, 1993معاويدددة ابدددو غدددزال ((، 2012عبدددد الرسدددول عبددددالال (، 2017
( )(Alexander, Onwuegbuzie, 2007) Kachgal, Hansen, Nutter, 2001
) ، (Watson, 2001حغددد التميمددد ( ، 2012مالدددك عبددددح ( . 2019وتناولدددت بعدددض
الدراسددال الغددابية متويددر انخفددا المعري د وعالقتدده بددبعض المتويددرال األخددرى مثددل اسدداليب
التفكير ومعالجة المعلومال وانندماج المدرسد والتوايد النفغد ومغدتوي الرمدول ويعاليدة
الوال األكاييمية ،كما عرضت للفدرو بدي الدوكور وانندا يد انخفدا المعريد  .امدا انتجدا
الثال يعرض العديد م الدراسال الغابية لمتويدر ضدوو الحيدا وارتبا ده بدبعض المتويدرال
األخرى كاإليجابية ويعاليدة الدوال والصدالبة النفغدية ،ثدم تدم العدرض للدراسدال الغدابية التد
تناولت عالقة متويرال البح الحال انرجاء األكاييم واإلخفا المعري وضوو الحيا
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وعالقتهددا ببعادددها الدددبعض ،وكددولك تناولدددت بحددد الفددرو بدددي الدددوكور واننددا يددد هدددو
المتويرال مثل احمدد عبدد عبداي (  ، 1993حغد التميمد ( ، 2012محمدد عبدوي (، 2015
يايية عبدد العمديم ( ، 2011إبدراهيم الجعداير ( ، 2016اسدامة البدزور ((Huang, ، 2017
)  ، & Lin, 2010سددحاا الرشدديدي ( ، 2018اسددماء احمددد (Muliani, ( ، 2019
. Imam, & Dendiawan, 2020
ويتميددز البح د الحددال عدد الدراسددال الغددابية ي د كوندده يبح د العالقددة بددي انرجدداء
األكداييم واإلخفددا المعريد وضددوو الحيددا  ،كمددا يبحد وجددوي يددرو تعددزي للنددو (ذكددور-
انا ي متويرال البح  ،وم ثم يعد هوا البح الوحيد ي حدوي مدا ا لعدت عليده الباحثدة
الوي يبح ي عالقة انرجاء األكاييم وانخفا المعري وضوو الحيدا  ،وكدولك الفدرو
ي هو المتويرال تعزي لمتوير النو (ذكور –اننا م لبة الجامعة ي المتويرال الثالثة.
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يروض البح :

 -1يوجد ارتبا موجدب يال إحصدائيا ً بدي يرجدال لبدة كليدة التربيدة علد ميياسد اإلرجداء
األكاييم واإلخفا المعري .
 -2يوجددد ارتبددا موجددب يال إحصددائيا ً بددي يرجددال لبددة كليددة التربيددة عل د ميياس د اإلرجدداء
األكاييم وضوو الحيا .
 -3يوجددد ارتبددا موجددب يال إحصددائيا ً بددي يرجددال لبددة كليددة التربيددة عل د ميياس د انخفددا
المعري وضوو الحيا .
 -4ن توجددد يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددر يرجددال الددوكور واننددا م د لبددة كليددة
التربية عل ميياس اإلرجاء انكاييم .
 -5ن توجددد يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددر يرجددال الددوكور واننددا م د لبددة كليددة
التربية عل ميياس انخفا المعري .
 -6ن توجددد يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددر يرجددال الددوكور واننددا م د لبددة كليددة
التربية عل ميياس ضوو الحيا .

الرريية واإلجراءال:
اونً :منهج البح :
اعتمدددل الباحثددة عل د المددنهج الوصددف وذلددك باسددتخداا كددل م د األسددلوا انرتبددا
واألسددلوا الفددار او الميددارن؛ حيدد اندده اكثددر مالءمددة ألهددداف البحدد الحددال  ،ياألسددلوا
انرتبا للكشدف عد العالقدة والتنبدل بدي متويدرال البحد  ،واألسدلوا الميدارن للكشدف عد
الفرو بي متويرال البح تبعا لمتوير النو (ذكور -انا .

ثانياً :عينة البح :

 -1عينددة تينددي ايوال البح د  :وتكونددت م د ( 100الددب و البددة بالفرقددة الرابعددة بكليددة
التربية -جامعة كفر الشيخ ي العاا الدراس . 2018 -2017
 -2عينة البح األساسية  :وتكوندت مد ( 300الدب و البدة ( 150مد الدوكور ،و( 150مد
اننا اختيرل برريية عشوائية م بعض التخصصال العلمية واأليبية بالفرقة الرابعة بكليدة
التربية -جامعة كفر الشيخ يد العداا الدراسد  ،2018 -2017بمتوسد عمدر نمند (21.92
سنة وانحراف معياري قدر (. 2.32

ثالثاً :ايوال البح :

للتحي م اهداف البح ويروضه ،استخدمت الباحثة انختبارال والميايغس التالية:
 -1ميياس اإلرجاء األكاييم  Academic Procrastination Scaleإعداي الباحثة
إعداي الباحثة
 -2ميياس اإلخفا المعري Cognitive Failure Scale
إعداي الباحثة
Life Stress Scale
 -3ميياس ضوو الحيا

 -1ميياس اإلرجاء األكاييم

Academic Procrastination scale
إعداي الباحثة

يهدف ليياس متوير اإلرجاء األكاييم لدي عينة بالفرقة الرابعة م لبدة كليدة التربيدة،
وإلعدددداي المييددداس؛ قامدددت الباحثدددة بمراجعدددة التدددرا الغددديكولوج يددد موضدددو اإلرجددداء
األكدداييم  ،لإل ددال عل د الدراسددال والنمريددال والميدداييس الت د اسددتخدمت لييدداس اإلرجدداء
األكاييم ي الدراسال الغابية مثل:
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 ، Tuckman, 1991)،نايية الحغين وعبد الرحم هالل ((Klassen & ، 2004
) ،Kuzucu 2009معاوية ابو غزال (، Young, 2011( ، Erkan, 2011( ، 2012
ييصل الربي وخخرون ( 2014خالد المومن (Balaji & Indradevi, 2017 ) ، 2017
.
و تم تحديد اهم الجوانب الت تشكل اإلرجاء األكاييم لددى لبدة كليدة التربيدة ،وذلدك
ي اربعدة جواندب ( مكوندال وتمثلدت يد البعدد المعريد  ،البعدد الغدلوك  ،البعدد اإلنفعدال او
الوجدان  ،والبعد الدايع .

وصف المقياس:
يتكون الميياس م (  42عبدار تشدتمل علد جميد انبعداي الغدابية وتكدون انسدتجابة
عل الميياس م خالل ميياس تيدير خماس وييا لرريية ليكرل حي يمثل انستجابة بالرقم
( 1ان البنددد ينربد بدرجددة منخفاددة جددداً ،والددرقم ( 2ينربد بدرجددة منخفاددة ،والددرقم (3
ينربد بدرجددة متوسددرة ،يد حددي ان الددرقم ( 4تنرب د العبددار بدرجددة مرتفعددة ،واخيددرا ً (5
تنرب العبار بدرجة مرتفعة جداً ،وحي ان الميياس به عبارال موجبة واخرى سالبة ييد تم
إعردداء الدددرجال ( 1 ،2 ،3 ،4 ،5للعبددارال الموجبددة 5 ،4 ،3 ،2 ،1 ( ،للعبددارال الغددالبة،
وتتراول الدرجة عل الميياس بي ( ، 210 -42وكلما ارتفعت الدرجة عل الميياس كان ذلك
ملشرا ً عل ارتفا مغتوى اإلرجاء األكاييم لدي الرالب.

الكفاء الغيكومترية للميياس:
صدق المقياس:
 صد المفريال :قامت الباحثة بحغاا صد مفريال ميياس اإلرجداء األكداييم عد ريدحغاا معامل انرتبا بي يرجة المفري والدرجة الكلية للبعد الوي تنتمد إليده مد اعتبدار ان
بيية مفريال البعد محكا ً للمفري  ،وكانت جمي معامالل اإلرتبا بي كل مفري والدرجة الكلية
للبعد الوي تنتم اليه المفري بعد حوف يرجة المفدري مد الدرجدة الكليدة للبعدد يالدة احصدائيا
عند ( 0.01او ( 0.05حي ترواحت قيم معدامالل انرتبدا بدي (  0.59-0.79ممدا يشدير
إل ان الميياس عل يرجة عالية م الصد .
 الصد البنائ  :ع ري إيجاي معامالل انرتبا بي يرجة كل بند بالدرجة الكلية للميياسيكانت معامالل انرتبا تتراول بي ( 0.71 -0.51وه يالة احصائيا عند ( 0.01مما يشير
إل ان الميياس عل يرجة عالية م الصد .

 الصدق المرتبط بالمحك:استخدمت الباحثة ميياس اإلرجاء األكاييم  ،إعداي /معاوية ابو غزال ( 2012كمحدك خدارج
للميياس الحال عل عينة مكونة م ( 100الب و البة مد كليدة التربيدة حيد بلودت قيمدة
معامل انرتبا بي الميياسي  0,75وه قيمة مرتفعة تكف للتحي م صد هوا الميياس.

ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحغاا ثبال الميياس م خالل الرر التالية:
إعاي التربي :قامت الباحثة بحغاا ثبال الميياس باعاي تربييه بفاصل نمن قددر اسدبوعي بدي التربيد
األول والتربي الثان عل عينة مكونة م ( 100الدب و البدة مد كليدة التربيدة مد خدارج
عينة البح األساسية ،وكانت جمي قيم معدامالل انرتبدا ( الثبدال باسدتخداا رييدة إعداي
التربي د لبنددوي المييدداس موجبددة ويالددة حي د بلوددت قدديم معامددل انرتبددا م د ( 0.62-0.76
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لءبعاي والدرجة الكلية للميياس وه قيم مرتفعة تكف للدنلة عل ثبال الميياس.
 ريية الفا كرونباخ:قامت الباحثة بحغاا معامدل الفدا كرونبداخ لمييداس انرجداء األكداييم  ،وقدد بلدم معامدل
الثبال  ، 0.61للدرجة الكلية للميياس وهو معامل مرتف ويال مما يلكد ثبال الميياس.
 التجزئة النصفية :قامددت الباحثددة بحغدداا معامددل الثبددال بالتجزئددة النصددفية للمييدداس بعددد تصددحيح الرددول
بمعايلة سبيرمان بدراون وقدد بلدم معامدل الثبدال  0.795للدرجدة الكليدة للمييداس وهدو معامدل
ثبال ميبول.

انتغا الداخل :
تددم التأكددد مد انتغددا الددداخل بايجدداي معددامالل انرتبددا بددي يرجددة كددل بعددد م د ابع داي
المييدداس والدرجددة الكليددة للمييدداس ،وتراوحددت معددامالل ارتبددا يرجددال األبعدداي مدد (-0.53
 0.82وه قيم مرتبرة بالدرجدة الكليدة المييداس ويالدة عندد مغدتوى ( ، 0.01ويشدير ذلدك
إل ان الميياس عل يرجة جيد م اإلتغا الداخل .

-2

ميياس اإلخفا المعري

 Cognitive Failure scaleإعداي الباحثة

يهدف الميياس ال قياس انخفا المعريد لددي لبدة الفرقدة الرابعدة بكليدة التربيدة ،
ونعددداي هددوا المييدداس؛ قامددت الباحثددة بمراجعددة التددرا الغدديكولوج ي د موضددو اإلخفددا
المعري م حي الدراسال والنمريال و المياييس الت استخدمت ليياس اإلخفا المعري ي
الدراسدددال الغدددابية مثدددل، (Wallace, et al., 2002) ، Broadbent,1982) ( :
) ، (Smilek et al. ,2006و( ، (Teimour et al., 2010انعداا الركداب ( ، 2011تمدارا
الدوري ( ، 2012صاي صالح (. Ekici & Altuntaş, 2016) ، 2014

وصف المقياس:
يتكدون المييدداس مد ( 50بنددد ،مونعدة علد اربعدة ابعدداي هد (اخردداء اننتبدا  ،اخردداء
انيراك ،اخردداء الددواكر  ،اخردداء األياء وتكددون انسددتجابة عل د المييدداس م د خددالل تدددريج
خماس (يائما ،غالبا ،احيانا ،نايراً ،ابددا ً وتعرد الددرجال ( 1 ،2 ،3 ،4 ، 5علد الترتيدب
وتتراول الدرجة الكلية عل المييداس مد ( ، 250 -50وكلمدا ارتفعدت الدرجدة علد المييداس
كان ذلك ملشرا ً عل إرتفا انخفا المعري لدي الرالب.

الكفاءة السيكومترية للمقياس:
صدق المقياس:
 صد المفريال :قامت الباحثة بحغاا صد مفريال اإلخفا المعري ع ري حغاامعامل انرتبا بي يرجة المفري والدرجة الكلية للميياس م اعتبار ان بيية مفريال البعد
محكا للمفري  ،وكانت جمي معامالل الرتبا بي كل مفري والدرجة الكلية للميياس بعد
حوف يرجة المفري م الدرجة الكلية للبعد يالة احصائيا عند ( 0.01حي ترواحت قيم
معامالل انرتبا بي (  0.81 -0.67مما يشير إل ان الميياس عل يرجة عالية م
الصد .
 صد الميارنة الرريية :رتبت الباحثة يرجال ايراي عينة التيني ( 100البا و البةبكلية التربية (م غير عينة البح األساسية  ،عل ميياس اإلخفا المعري (الدرجة
الكلية للميياس ترتيبا تنانليا ،ثم قارنت بي ( 27%م الحاصي عل اعل الدرجال،
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( %27م الحاصلي عل اقل الدرجال باستخداا اختبار ل  ،وجد يرو يالة
احصائيا عند مغتوي ( 0.05بي مرتفع ومنخفا الدرجال عل ميياس اإلخفا
المعري  ،حي كانت قيمة ل( ، 58.25مما يشير ليدر الميياس عل التمييز بي
التالميو مرتفع ومنخفا اإلخفا المعري .

ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحغاا ثبال الميياس م خالل الرر التالية :
 إعاي التربي :قامت الباحثة بحغاا ثبال الميياس باعداي تربييده بفاصدل نمند قددر اسدبوعي بدي
التربي األول والتربي الثان عل عينة مكونة م ( 100الب و البة م كلية التربيدة مد
خارج عينة البح األساسية ،وكانت جمي قديم معدامالل انرتبدا ( الثبدال باسدتخداا رييدة
إعداي التربيد لبنددوي المييداس موجبددة ويالدة حيد بلوددت قديم معددامالل انرتبدا بددي ( -0.59
 0.79لالبعاي والدرجة الكلية للميياس وه قيم مرتفعة تكف للدنلة عل ثبال الميياس.
 ريية الفا كرونباخ :قامت الباحثة بحغاا معامل الفا كرونباخ لميياس اإلخفا المعري  ،وقد تراوحت قديم
معامل الثبال بي ( ، 0.56-0.73وهو معامل مرتف ويال مما يلكد ثبال الميياس.
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 الثبال بالتجزئة النصفية :قامت الباحثة بحغداا معامدل الثبدال بالتجزئدة النصدفية للمييداس بعدد تصدحيح الردول
بمعايلة سبيرمان براون وتراوحت قيم معامل الثبال م ( 0.81 –0.68وهوا يدل عل معامدل
ثبال ميبول.
انتغا الداخل :
تددم التأكددد مد انتغددا الددداخل بايجدداي مع دامالل انرتبددا بددي يرجددة كددل بعددد م د ابع داي
الميياس و الدرجة الكلية للميياس حي جمي معامالل ارتبا يرجال األبعداي مرتبردة بالدرجدة
الكلية المييداس حيد تراوحدت نغدب معامدل انرتبدا بدي ( 0.76 -0.54ويالدة عندد مغدتوى
( ، 0.01ويشير ذلك إل ان الميياس عل يرجة جيد م انتغا الداخل .

-3

ميياس ضوو الحيا

Life Stress scale

إعداي الباحثة

يهدف الميياس ليياس متوير ضوو الحيا لدي عينة م لبدة كليدة التربيدة ،وإلعدداي
المييدداس قامددت الباحثددة بمراجعددة التددرا الغدديكولوج ي د متويددر ضددوو الحيددا م د حيدد
الدراسال والنمريدال الميداييس التد اسدتخدمت لييداس ضدوو الحيدا يد الدراسدال الغدابية
مثدل(Steel, ( ، Gadzella, B., & Carvalho, C. (2006( ، Gadzella 1992) :
 ،2007انور البنا ( ، 2008خولة اليدوم  ،ياسر خليل ( ، 2011عرداف ابدو غدال (، 2016
صالل الدي ابو ناهية (. 2016

وصف المقياس:
يتكون الميياس م ( 52بندد ،واشدتملت بندوي المييداس علد ضدوو الحيدا األكاييميدة،
والشخصددية ،الماييددة ،والعالقددال انجتماعيددة ،بانضدداية ال د الاددوو األسددرية ،واسددتخدمت
الباحثددة تدددريج خماسد لالسددتجابة علد المييدداس ويد رييددة ليكددرل ( ،ينربد بدرجددة
منخفاة جدا ،ينرب بدرجة منخفاة ،ينرب بدرجة متوسرة ،تنرب بدرجة مرتفعة ،تنربد
بدرجددة مرتفعددة جدددا  ،وتعردد الدددرجال ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1علدد الترتيددب ،وتتددراول الدرجددة
الكلية عل الميياس مد ( ، 260 -52وكلمدا ارتفعدت الدرجدة علد المييداس كدان ذلدك ملشدرا
عل ارتفا مغتوي ضوو الحيا لدي الرالب.

الكفاء الغيكومترية للميياس:

- 1177 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

صدق المقياس:
 صد المفريال.:قامت الباحثة بحغاا صد مفريال مييداس ضدوو الحيدا عد ريدحغدداا معامددل انرتبددا بددي يرجددة المفددري والدرجددة الكليددة للمييدداس م د اعتبددار ان بييددة
مفريال البعد محكا للمفري  ،وكانت جمي معامالل انرتبا بي كل مفدري والدرجدة الكليدة
للميياس بعد حدوف يرجدة المفدري مد الدرجدة الكل يدة للبعدد يالدة احصدائيا عندد ( 0.01او
( 0.05حي تراوحت قيم معامالل انرتبا بي ( 0.84 -0.61مما يشير إل ان الميياس
عل يرجة عالية م الصد
 الصد البنائ  :ع ري إيجاي معامالل انرتبا بي يرجة كل بند بالدرجة الكلية للميياسيكانت معامالل انرتبا تتراول بي ( 0.87 -0.64وه يالة احصائيا عند ( 0.01مما يشير
إل ان الميياس عل يرجة عالية م الصد .
 صد الميارنة الرريية :رتبت الباحثة يرجال ايراي عينة التيني ( 100البا و البة بكليدةالتربية (م غير عينة البح األساسية  ،عل ميياس ضوو الحيا (الدرجة الكلية للمييداس
ترتيبددا تنانليددا ،ثددم قارنددت بددي ( 27%مدد الحاصددي علدد اعلدد الدددرجال 27%( ،مدد
الحاصددلي عل د اقددل الدددرجال ،وباسددتخداا اختبددار ل  ،وجدددل يددرو يالددة احصددائيا عنددد
مغتوي ( 0.05بي مرتفع ومنخفا الدرجال عل ميياس ضوو الحيا  ،حي كانت قيمة
ل( ، 60.14مما يشير ليدر الميياس عل التمييز بي التالميو مرتفع ومنخفا ضوو
الحيا .

ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحغاا ثبال انختبار م خالل الرر التالية :
إعاي التربي :قامت الباحثة بحغاا ثبدال المييداس باعداي تربييده بفاصدل نمند قددر اسدبوعي بدي
التربي األول والتربي الثان عل عينة مكونة م ( 100الب و البة م كلية التربيدة مد
خددارج عينددة البحد األساسددية ،وتراوحددت قدديم معددامالل انرتبددا ( الثبددال باسددتخداا رييددة
إعاي التربي لبنوي الميياس بي ( 0.84 -0.0.60األبعاي والدرجدة الكليدة وهد قديم موجبدة
ويالة تكف للدنلة عل ثبال الميياس.
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األكاييم
اإلرجاء
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باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

 ريية الفا كرونباخ :قامت الباحثة بحغاا معامل الفا كرونباخ لميياس ضوو الحيا  ،وقد بلدم معامدل الثبدال
 ،0.54وهو معامل مرتف ويال مما يلكد ثبال الميياس.
 الثبال بالتجزئة النصفية :قامددت الباحثددة بحغدداا معامددل الثبددال بالتجزئددة النصددفية للمييدداس بعددد تصددحيح الرددول
بمعايلة سبيرمان براون ،وتراوحدت قديم معامدل الثبدال مد (  0.792 – 0.59وهد قديم تددل
عل معامل ثبال ميبول .

انتغا الداخل :
تددم التأكددد مد انتغددا الددداخل بايجدداي معددامالل انرتبددا بددي يرجددة كددل بعددد م د ابع داي
الميياس والدرجة الكلية للميياس وتراوحت قيم معامل انرتبا بي ( 0.87 -0.61وهد قديم
مرتفعة ويالة عند مغتوى ( ، 0.01ويشير ذلك إل ان الميياس عل يرجة جيد م اإلتغا
الداخل .

رابعاً :األساليب اإلحصائية المغتخدمة ي البح :

استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية المتمثلة ي المتوسرال الحغابية واننحرايال
المعياريددة ،ومعامددل انرتبددا  ،واختبددار ل للمجموعددال المغددتيلة ،وذلددك م د خددالل برنددامج
).(SPSS v20

نتائج البح وتفغيرها:
نتائج الفرض األول للبح ومناقشتها وتفغيرها:

ينص عل انه يوجد ارتبا موجب يال إحصدائيا ً بدي يرجدال لبدة كليدة التربيدة علد
ميياس اإلرجاء األكاييم واإلخفا المعري
ونختبار الفرض الغاب اسدتخدمت الباحثدة معامدل ارتبدا بيرسدون وكاندت النتدائج كمدا
يل :
جدول (1
معامالل انرتبا بي يرجال لبة كلية التربية عل ميياس اإلرجاء األكاييم
واإلخفا المعري (ن=300
مغتوي الدنلة
معامالل انرتبا
لبة كلية التربية
يالة عند 0.001
0.374
الوكور ن= 150
يالة عند 0.001
0.671
اإلنا ن=150
يالة عند 0.001
0.447
العينة الكلية ن=300

يتاح م الجدول ( 1ما يل :
وجوي ارتبا موجب يال بي يرجال لبة كلية التربية (الوكور – اإلنا  -العينة الكلية
علد ميياسد اإلرجداء األكدداييم واإلخفدا المعريد  ،حيد جدداءل معدامالل انرتبدا مغدداوية
( 0.447 ،0.671 ،0374عل التوال  ,وه معامالل ارتبا يالة إحصائيا ً عند مغتوي ينلة
( ، 0,001مما يشير إل قبول الفرض األول للبح .
ويتف ذلك م نتائج يراسة حغداا عبداس ( (Sirois ,2014). ، 2017حيد اظهدرل
وجوي ارتبا موجدب يال احصدائيا بدي انرجداء انكداييم وانخفدا المعريد ويعند ذلدك انده
كلما ناي احد المتويري ناي األخر وكولك عندما ييل احدهما ييل اآلخر ،ويمك تفغير ذلك بدأن
ارتفا يرجال ارجاء الرالب ييلل م ممارسته للعمليال المعريية والوقدو يد انخرداء ومد
ثم يان ارجاء الرالب ألياء المهاا الدراسية المرلوبة منه ال اللحمدال األخيدر يزيدد الادوو
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وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

عل الرالب وبول الكثير م المجهوي إلمكانية تغليم الواجبال يد الموعدد المحددي ،وكدولك اذا
تم اجبارهم عل اتماا هدو الواجبدال يدان ذلدك يدليي الد ظهدور مشداعر بعددا الرضدا وييددان
الثيددة بددالنفس ممددا يرسددخ بع دض المعتيدددال الخا ئددة ي د اذهددانهم ،وهددو يمك د ان يددليي ال د
ارتكدداا الكثيددر م د اخردداء اننتبددا وانيراك والددواكر  ،كمددا يددليي ال د خددويهم وتجنددبهم ألياء
المهمال الجديد مغتيبال .ويرج ( (Sadeghi, 2011) ، Brobst,2011ذلك ألن الرلبدة
يميلدون للهدروا مد اياء المهداا األكاييميدة المكلفددون بهدا ألنهددا غيدر سدار وغيددر ممتعدة لهددم
ويوجهوا انتباههم وعملياتهم المعريية ناحية األنشدرة األخدرى التد تشدب اهتمامداتهم ويمكد
ان يعددزن الغددلوك مدد اقددرانهم والبيئددة المحيرددة .ويتفدد ذلددك مدد يراسددة ( &Solomon
 Rothblum, 1984حي اوضدحت ان انرجداء انكداييم لديس عيبدا او قصدورا يد عدايال
انستوكار او ايرا الوقت وانما نتيجة لتفاعل جوانب معريية سلوكية معيدد  ،وتتفد ايادا مد
يراسة ( Park & Sperling, 2012والت اسفرل ع ان انرجاء األكاييم يرتب بدرجة
كبير جدا بالجانب المعري للفري و بفير ي مهارال التنميم الوات والتعلم المنمم ذاتيا .ويلكد
ذلك ) Wong, 2012حي اثبت وجوي ارتبا سالب بي اإلرجاء انكداييم والدوع مداوراء
المعريددد  ،حيددد اشدددار ) (Wolters, 2003ان المدددرجئي لدددديهم يشدددل يددد انسدددتراتيجيال
المعريية وما وراء المعريية.
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المعري
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نتائج الفرض الثان للبح ومناقشتها وتفغيرها:

ينص عل انه يوجد ارتبا موجب يال إحصدائيا ً بدي يرجدال لبدة كليدة التربيدة علد
ميياس اإلرجاء األكاييم وضوو الحيا
ونختبار الفرض الغاب استخدمت الباحثة معامل انرتبا لبيرسون وكاندت النتدائج كمدا
بجدول (: 2
جدول (2
معامالل انرتبا بي يرجال لبة كلية التربية عل ميياس اإلرجاء األكاييم
وضوو الحيا (ن=300
مغتوي الدنلة
معامالل انرتبا
لبة كلية التربية
يالة عند 0.001
0.476
الوكور ن = 150
يالة عند 0.001
0.380
واإلنا ن =150
يالة عند 0.001
0.529
العينة الكلية ن =300

يتاح م جدول ( 2ما يل :
ً
يوجد ارتبا يال إحصائيا بي يرجال لبة كلية التربية ( الوكور -اإلنا  -العينة الكليدة
عل د ميياس د اإلرجدداء األكدداييم وضددوو الحيددا  ،حي د جدداءل معددامالل انرتبددا مغدداوية
( 0.529-0.380 -0.476عل التوال  ،وه معامالل ارتبدا يالدة إحصدائيا ً ،ممدا يشدير إلد
قبول الفرض الثان للبح .
ويتفد ذلدك مد نتدائج يراسددة احمدد عبداي (  ، 1993حغد التميمد ( ، 2012محمددد
عبدددوي ( ، 2015ياييدددة عبدددد العمدددديم( ، 2011إبدددراهيم الجعددداير ( ، 2016اسدددامة البددددزور
( Muliani, Imam, & Dendiawan, 2020) ، Shokeen, 2018( ، 2017حيد
اسفرل ع وجوي عالقة ارتبا ية بي اإلرجاء األكاييم وضوو الحيا .
وترج الباحثة العالقة الموجبة بي المتويري اي انده كلمدا ناي اإلرجداء األكداييم نايل
الاوو عل الرالب والعكس صحيح ال خدوف الردالا مد الفشدل يد حالدة انجدان المهمدة
بصور اقل م المتوق وكولك إحغاسه بحكم اآلخري عليه وذلك م خالل عملية النيد الدوات
وم ثم يخشد ان مدا يبولده مد مجهدوي قدد ن يكدون كاييدا و لد يندال الددرجال التد تمكنده مد
النجال .كما ان نفور الرالب م المهمة المكلف بها واحغاسه بأن ن قيمة لتعبه ومجهوي مد
وجهة نمر  ،يليي ال تزايد الاوو عليه بل ويغلم نفغه لءنوا األخري مد الادوو مثدل
الاوو النفغية ،انقتصايية ،انجتماعية ،الاوو األسرية ،الاوو الدراسدية ،ون يغدتري
التواي د والتكيددف م د هددو الاددوو  .األمددر الددوي يمك د ان يديعددة للتمددري وعدددا انجددان المه داا
الدراسددية المكلددف بهددا ويددنعكس كددل مددا سددب علدد الرالددب يدد صددور انخفدداض التحصدديل
وانحغاس بالتعاسة والفشل وانخفاض الثية بالنفس.

نتائج الفرض الثال للبح ومناقشتها وتفغيرها:

ينص عل انه يوجد ارتبا موجب يال إحصدائيا ً بدي يرجدال لبدة كليدة التربيدة علد
ميياس انخفا المعري وضوو الحيا
نختبار الفرض الغاب اسدتخدمت الباحثدة معامدل انرتبدا لبيرسدون وكاندت النتدائج
كما يل :
جدول (3
معامالل انرتبا بي يرجال لبة كلية التربية عل ميياس انخفا المعري وضوو الحيا
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وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................
لبة كلية التربية
الوكور ن= 150
اإلنا ن=150
العينة الكلية ن=300

باإلخفا

المعري

(ن=300
معامالل انرتبا
0.297
0.300
0.245

وضوو

الحيا

مغتوي الدنلة
يالة عند 0.001
يالة عند 0.001
يالة عند 0.001

يتاح م الجدول ( 3ما يل :
وجددوي ارتبددا موجددب يال إحصددائيا ً بددي يرجددال لبددة كليددة التربيددة (الددوكور – اإلنددا -
العينة الكلية عل ميياس انخفدا المعريد وضدوو الحيدا  ،حيد جداءل معدامالل انرتبدا
مغاوي ( 0.245 -0.297-0.300عل التوال  ،وه معدامالل ارتبدا موجدب يالدة إحصدائيا ً
ع مغتوي ينلة ( ، 0,001مما يشير إل قبول الفرض الثال للبح .
ويتفد ذلددك مد يراسددالDyson, ( ، Mahoney, Dalby & King, 1998( :
 ،(Huang, & Lin, 2010 ) ، 2006سدحاا الرشديدي ( ، 2018اسدماء احمدد (2019
حيد اظهدرل ارتبا ًدا كبيد ًدرا بدي ضدوو الحيدا وانخفددا المعريد وان الادوو ال تدلثر يد
النواح المعريية
وترج الباحثة وجوي العالقة الموجبة بي المتويري اي انه كلما ناي انخفا المعريد
نايل ضوو الحيدا والعكدس صدحيح الد ان ارتفدا نغدبة الادوو ييلدل مد كفداء الرلبدة
لممارسة العمليال المعريية مما يليي الد ارتكدابهم الكثيدر مد األخرداء المعرييدة التد تدليي
ال مشاكل وتشتت ي العمليال المعريية مثل اننتبا وانيراك والتوكر لدي الرالب اثناء ايائه
لمهامه الدراسية ،كمدا ان الفشدل وانخفدا المعريد يعتبدر مصددرا مد مصداير الادوو التد
تنعكس عل الرالب بالفشل وانخفدا يد يراسدته وتددن مغدتوا التحصديل وانخفداض ثيتده
بنفغه وتدهور يرجاته وشعور باليأس والحزن والفشل.

نتائج الفرض الراب للبح ومناقشتها وتفغيرها:
يددنص عل د اندده ن توجددد يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددر يرجددال الددوكور
واننا م لبة كلية التربية عل ميياس اإلرجاء انكاييم
ونختبار الفرض الغاب استخدمت الباحثة اختبار ل لدنلة الفرو بي المجموعال
المغتيلة ،وكانت النتائج كما يل :
جدول (4
قيمة ل وينلتها اإلحصائية بي متوسر يرجال الوكور واننا م
لبة كلية التربية عل ميياس اإلرجاء انكاييم
اننحراف
مغتوى الدنلة
قيمة ل
المتوس
النو
المعياري
الوكور ن=150
36.54
134.86
يالة عند 0.05
2.540
اإلنا ن=150
34.82
124.40

يتاح م الجدول ( 4ما يل :
وجوي يرو ذال ينلة إحصائية بي متوسر يرجدال لبدة كليدة التربيدة مد الجنغدي
(الددوكور -اإلنددا علد مييدداس اإلرجدداء انكدداييم لصددالح الددوكور ،حيد وجددد ان قيم دة ل
مغدداوية ( ، 2.540وبالكشددف عدد ينلتهددا اإلحصددائية وجددد انهددا يالددة عنددد مغددتوى ينلددة
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( , 0.05مما يشير إل ريض الفرض الراب للبح والوي تمت صياغته يرض صدفري وقبدول
الفرض البديل.
ويعند هددوا ان الددوكور اكثددر مد اننددا ي د انرجدداء األكدداييم وتتف د تلددك النتددائج م د
يراسال:
) ،(Flett, Blankstein , Hewitt& Koledin,1992إبراهيم الجعاير (2016
(  ، Pala at el, 2011)،(Ozer, Demiz & Ferrari, 2009احمدد الزغبد
( ، 2017حغاا عباس ( ، 2017امل األحمد و يداء ياسي ( ، 2018عمداي العتداب (، 2019
محمد عبوي ((Balkis,Duru, ، (Balkis, 2006) ، (Akinsola, Tella, 2007)، 2015
) ، 2009) Goldsmith, Van Hulle, 2006هنداء شدبيب ( ، 2015علد سدليمان ،سدالم
عبيدد ( 2019حيد ا سددفرل عد وجددوي يددرو ذال ينلددة احصددائية بددي الددوكور واننددا يد
انرجاء انكاييم لصالح الوكور .بينما تختلف نتائج هدوا البحد مد نتدائج يراسدة كدل مد ( :
 ، Wong, 2012 ( ، Bronlow & Reasinger, 2001وليددد سددحلول (، 2014
( Hasmayni, 2020( ، Doyle, Paludi , 1998والتد اسدفرل عد يدرو بدي الدوكور
واننددا ي د انرجدداء انكدداييم لصددالح اننددا  ،ويمك د إرجددا ذلددك إل د الخددوف م د الفشددل
واإلتكالية وصعوبة إتخاذ اليرار.
ولددم تكشددف يراسددال ، Haycock, 1993 ( :معاويددة ابددو غددزال ( ، 2012عبددد
الرسدول عبددالال ((Alexander and Onwuegbuzie, 2007) Kachgal, ( ، 2017
) ، Hansen, Nutter, 2001) (Watson, 2001حغد التميمد ( ، 2012مالدك عبددح
( 2019ع وجوي يرو يالة احصائيا ي انرجاء انكاييم بي الوكور واننا .
وتفغر الباحثة وجوي يرو ذال ينلة إحصائية بي متوسرال يرجال لبة الجامعة م
الجنغي (الوكور  -اإلنا علد مييداس اإلرجداء انكداييم لصدالح الدوكور ،يد ضدوء سدمال
الشخصية واأليوار انجتماعية المتوقعة لكل م الوكور وانندا يمدثال :الغدلروية يد التنئشدة
انج تماعية والت تعتمد عل تربية الوكور تربية قاسية نعداهم م وجهدة نمدر اآلبداء لتحمدل
المغئولية وبناء اسر مغتيلة اضاية ال انهتماا بأسرته الحالية مما يزيد م الادوو علد
الرالب .كما ان خوف الرالب م الفشل ي حالة انجان المهمة بصور اقل م المتوقد وكدولك
إحغاسه بحكم اآلخري عليه وذلك م خالل عملية النيد الوات وم ثم يخش ان ما يبوله مد
مجهوي قد ن يكون كاييا وم ثم ل ينال الددرجال التد تمكنده مد النجدال ويدنعكس هدوا المد
عليه .كما ان نفور الرالب م المهمة المكلف بها واحغاسده بدأن ن قيمدة لتعبده ومجهدوي مد
وجهدة نمددر  ،يد دي الرالدب للتفكيددر بررييددة احددالا الييمدة ومد نيدداي الادوو عليدده مد قبددل
األسددر واألقددران وبيئددة الدراسددة يديع ده للتمددري وعدددا انجددان المهدداا الدراسددية المكلددف بهددا،
باإلضدداية الد ان معمددم الددوكور بربيعددتهم يميلددون الد قادداء الوقددت يد الخددروج والتنددز م د
انقدران خدارج البيددت او اهددار الوقدت علد مواقد التواصدل انجتمدداع وانلعداا انلكترونيددة.
وينعكس كل ما سب عل الرالب ي صور انخفاض التحصيل وانحغاس بالتعاسة وانخفاض
الثية بالنفس والشعور بالفشل  .ي حي تعتيد انندا ان عمليدة انرجداء والمما لدة يمكد ان
توقعها ي الحرج والخجدل مد األا واألا وكدولك األسداتو والدزمالء ممدا يدديعه ألياء المهداا
المرلوبة ي األوقال المحدي يون تأجيل او ارجاء .وكما يدوكر معاويدة ابدو غدزال ( 2012ان
اسباا انرجاء انكاييم عند الوكور ترج للثور ضد الاب والمخا ر وضو األقدران ،يد
حدددي يرجددد انرجددداء األكددداييم عندددد انندددا للخدددوف مددد الفشدددل .ويرجددد بروبغدددت
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 (Brobst,2011ان الرلبة يميلون للهروا م اياء المهاا األكاييمية المكلفون بها ألنها غير
سار وغير ممتعة لهم كما يعزن الغلوك م اقرانهم والبيئة المحيرة.

نتائج الفرض الخامس للبح ومناقشتها وتفغيرها:
يددنص عل د اندده ن توجددد يددرو ذال ينلددة إحصددائية بددي متوسددر يرجددال الددوكور
واننا م لبة كلية التربية عل ميياس انخفا المعري
ونختبار الفرض الغاب استخدمت الباحثة اختبار ل لدنلة الفرو بي المجموعال
المغتيلة ،وكانت النتائج كما يل :
جدول (5
قيمة ل وينلتها اإلحصائية بي متوسر يرجال الوكور واننا
م لبة كلية التربية عل ميياس انخفا المعري
اننحراف
مغتوى الدنلة
قيمة ل
المتوس
النو
المعياري
31.31
136.84
الوكور ن=150
يالة عند 0.05
2.235
39.64
127.62
اإلنا ن=150

يتاح م الجدول ( 5ما يل :
وجوي يرو ذال ينلدة إحصدائية بدي متوسدر يرجدال الدوكور وانندا مد لبدة كليدة
التربية ميياس انخفا المعري لصالح الوكور ،حيد وجدد ان قيمدة ل مغداوية (, 2.235
وبالكشف ع ينلتهدا اإلحصدائية وجدد انهدا يالدة عندد مغدتوى ينلدة ( , 0.05ممدا يشدير إلد
ريض الفرض الخامس للبح والوي تمت صياغته يرض صفري وقبول الفرض البديل.
وتتف د تلددك النتددائج م د يراس دال :حغدداا عبدداس ( ، 2017سددري جميددل ،ويدداء خاددر
( ، 2017امددل العبدداج  ،رحمددة دده ( ، 2019ضددرغاا المكصوصدد ( : 2019حيدد اظهددرل
تفو الوكور عل اننا ي يرجال انخفا المعري .
وتختلددف تلددك النتددائج م د نتددائج يرسددال صايــددـ صالددـح ( ، 2014حيد اسددفرل ع د
وجدوي يروقدا ً يالدة إحصددائيا ً يد اإلخفدا المعريد تبعدا ً لمتويددر الجددنس (ذكدور ،إنددا لصددالح
اإلنا .
يدد حددي اسدددفرل يراسددة تمدددارا الدددوري ( ، 2012محمددوي التميمددد  ،اريددج مهددددي
( 2015ع عدا وجوي يرو يالة بي الوكور واننا ي انخفا المعري .
وترج الباحثة وجوي يرو ذال ينلدة إحصدائية بدي متوسدر يرجدال الدوكور واإلندا
علد مييداس انخفدا المعريد يد اتجدا الدوكور الد كثدر ميدول الردالا لياداء اوقداتهم مد
نمالئهدددم خدددارج المندددزل او قاددداء الغددداعال علددد مواقددد التواصدددل انجتمددداع وانلعددداا
انلكترونية المختلفة ييلل م كفاء الرلبة لممارسة العمليال المعريية  ،كما ان تفكيرهم الدائم
ي التكنولوجيا والجديد ييها يليي ال ارتكابهم الكثير م األخراء المعريية اثناء اياء المهاا
الدراسددية و التد تددليي الد مشدداكل يد اننتبددا والتركيددز والددواكر والددوي بدددور يددليي ال د
انخفا المعري  .ي حدي انده مد خدالل اسداليب التنشدئة انجتماعيدة تميدل انندا للبيداء يد
المندزل مدد ا دول مد الدوكور ومغداعد األا يد العمدال المنزليدة ييلدل مد يتدر اسددتخدامه
للتكنولوجيا واننترنت مما ييلل م األخراء ي التركيز واننتبا ومعمم العمليال المعريية.

نتائج الفرض الغايس ومناقشتها وتفغيرها:
ينص عل انه ن توجد يرو ذال ينلة إحصائية بي متوسر يرجال الوكور واننا
- 1184 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

م لبة كلية التربية عل ميياس ضوو الحيا
ونختبار الفرض الغاب استخدمت الباحثة اختبار ل لدنلة الفرو بي المجموعال
المغتيلة ،وكانت النتائج كما يل :
جدول (6
قيمة ل وينلتها اإلحصائية بي متوسر يرجال الوكور واننا
م لبة كلية التربية عل ميياس ضوو الحيا
اننحراف
مغتوى الدنلة
قيمة ل
المتوس
المجموعة
المعياري
34.64
135.25
الوكور ن=150
يالة عند 0.01
2.31
37.75
127.49
اإلنا ن=150

يتاح م الجدول ( 6ما يل :
وجوي يرو ذال ينلة إحصائية بي متوسر يرجدال لبدة كليدة التربيدة مد الجنغدي
(الوكور  -اإلندا علد مييداس ضدوو الحيدا  ,حيد وجدد ان قيمدة ل مغداوية (، 0.462
وبالكشف ع ينلتها اإلحصائية وجد انها يالة ،مما يشير إل ريض الفدرض الغدايس للبحد
والوي تمت صياغته يرض صفري وقبول الفرض البديل.
ويتف ذلك م نتائج يراسال :نبيل يخان ،بشير الحجار ( ، 2006خولة اليدوم  ،ياسر
خليدل ( ، 2011حغد التميمد ( ، 2012محمددد عبددوي ( ، 2015إبددراهيم الجعدداير (، 2016
والت اسفرل ع وجدوي يدرو يالدة احصدائيا بدي الدوكور وانندا يد ضدوو الحيدا لصدالح
الوكور.
واختلفت م يراسال :انور البنا ( ، 2008ويا عبدح ،نصدر الددي ايريدس (، 2011
هنداء بدوك ( ، 2018يغدرا ابدراهيم ( 2019حيد وجددد يدرو لصدالح انندا يد المواقددف
الحياتية الااغرة ،ي حي لم تتوصدل يراسدة :غالدب رشديد ،هددي عبدد الوند ( 2009الد
وجوي يرو ي ضوو الحيا بي الوكور واننا .
وترج الباحثة وجوي بي الوكور واننا ي اتجا الدوكور علد مييداس ضدوو الحيدا
ال مجموعة مد األسدباا مثدل :الغدلروية يد التنشدئة انجتماعيدة والتد تعتمدد علد تربيدة
الدوكور تربيدة قاسددية إلعددايهم مد وجهدة نمددر اآلبداء لتحمددل المغدئولية وبندداء اسدر مغددتيلة
اضاية ال انهتماا بأسرته الحالية مما يزيد م الاوو علد الرالدب اكثدر مد انندا والتد
ربما يكون التعامل معها بالتدليل والرياهيدة وان مد حيهدا الحيدا المنعمدة يد بيدت ابيهدا قبدل
اننتيال لبيت نوجها وتحمل األعباء .كما ان خوف الردالا مد الفشدل يد حالدة انجدان المهمدة
بصور اقل م المتوق وكولك إحغاسه بحكم اآلخري عليه م خالل عملية النيد الدوات ومد
ثم يخش ان ما ي بوله م مجهوي قد ن يكون كاييا وم ثم ل يحصل عل الدرجال الت تمكنده
م النجال .كما ان نفور الرالب م المهمة المكلف بها واحغاسه بأن ن قيمة لتعبه ومجهدوي
م وجهة نمر  ،يدي الرالب للتفكير برريية احالا الييمة مما يليي الد اخفدا وتشدتت يد
العمليال المعريية مثدل اننتبدا وانيراك والدواكر والتد بددورها تدليي الد انخفدا المعريد
وتتزايد الاوو عل الرالب بانتياله باسدتيالله بالحيدا بعيددا عد اسدرته ،حيد يغدك معمدم
الرالا ي سك خاص او بالمدينة الجامعية نمرا لبعد مغك اسدرته عد ميدر الجامعدة وبدولك
عليه تحمل مغئوليته كاملة ،وهوا ما يايف ضدوو ا جديدد علد الرالدب سدواء كاندت ضدوو
نفغية او اقتصايية او اجتماعية او اسرية ،باإلضاية ال الاوو الدراسية ،مما يديعه للتمدري
- 1185 -

وعالقته
األكاييم
اإلرجاء
.......................................................

باإلخفا

المعري

وضوو

الحيا

وعددا انجدان المهدداا الدراسدية المكلددف بهدا ويمهدر يد صدور انخفدداض التحصديل وانحغدداس
بالتعاسة والفشل وانخفاض الثية بالنفس.
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وم ثم ترى الباحثدة ان انخفداض تحصديل الكثيدر مد لبدة الجامعدة قدد ن يرجد بالادرور
الدد ضددعف قدددراتهم العيليددة او انخفدداض مغددتوى ذكددائهم ،وانمددا قددد يرجدد الدد نيدداي األعبدداء
والصعوبال الت تواجه الرلبة واخفاقهم المعريد وضدوو الحيدا التد يمدرون بهدا ،والدوي يمكد
ان يددنعكس ي د ص دور إرجددائهم للمهدداا الدراسددية الت د يكلفددون بهددا ،انخفدداض يايعيددتهم لالنجددان
وايائهم األكاييم  ،وما يترتب عل ذلدك مد نتدائج سدلبية تحدول يون تحيدييهم ألهددايهم واسدتثمار
قدراتهم.

التوصيات التربوية:
ي ضوء نتائج البح خلصت الباحثة للتوصيال التالية:
 -1تفعيددل عمددل وحدددال ومراكددز لالرشدداي والدددعم النفغد للتخفيددف م د انثددار النفغددية لإلرجدداء
انكاييم وانخفا المعري وضوو الحيا  ،وتيديم بدرامج تدريبيدة لتيويدة اننتبدا والدواكر
وانيراك.
 -2العمل عل تعزيز ثية الرالب بنفغه وريد مفهدوا الدوال لديده ومغداعدته علد التعدرف علد
موا

اليو والاعف ي شخصيته.

 -3انهتمدداا بتحدددي

ددر التدددريس واسددتخداا وسددائل مشددوقة وعدددا انعتمدداي علدد

رييددة

المحاضر والحفظ يي .
 -4التوعية بأهمية العالقة الجيد بي انسدتاذ الجدامع و البده للمالحمدة المبكدر ألي مشدكالل
تررا عل ايائهم وسلوكهم ،وم ثم يتم التدخل قبل نيايتها وتفاقم خثارها الغلبية.

البحوث المقترحة:
تيترل الباحثة:
 -1النموذج البنائ للعالقال بدي انرجداء األكداييم وانخفدا المعريد وضدوو الحيدا لددي
لبة كلية التربية.
 -2ياعلية برنامج تدريب ي تخفيدف حدد انخفدا المعريد  ،واثدر علد انرجداء األكداييم
وضوو الحيا .
 -3ياعلية برنامج معري سلوك يد خفدض انرجداء األكداييم وانخفدا المعريد وضدوو
الحيا لدي لبة كلية التربية.
 -4انرجاءاألكدداييم وانخفدددا المعريددد وضدددوو الحيددا لددددي الرلبدددة المتفدددوقي اكاييميدددا
والعاييي م تخصصال علمية وايبية بكلية التربية.
 -5نغددبة انتشددار انرجدداء األكدداييم وانخفددا المعري د وضددوو الحيددا بددي لبددة الكليددال
المختلفة بالجامعة.

أوالً :المراجع العربية:

المراجـع :

ابراهيم معتز محمبد لببد  .) 2013أسباليب مواجةبة ضبغوط الحيباة وها تةبا ببالتوافس ال فسبي لبدي طلببة
كليات المجتمع المتوسطة بمحافظات غزة .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر.
إبببراهيم موسببج الجعببافرة  .) 2016مسببتوا الوببغوط ال فسببية و ها تةببا بببالتلك األكبباديمي لببدا طلبببة
جامعة م تة .رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة م ته ،األردن.
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أحببام هقببا  .) 2017ضببغوط الحيبباة وها تةببا بببالتفوق الدراسببي لببدي الطالبببات المتزوجببات .رسببالة
ماجستير بكلية العالوم االنسانية واالجتماهية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.
أحمد هبد اللطيف هبادة  :) 1993ظاهرة تأجيل االستعداد لامتحان في ها تةبا بقلبس االمتحبان وهبادات
الدراسببة لببدي هي ببة كببم طببا مرحلببة التعلببيم الجببامعي ،م ب تمر دور كليببة التريبببة فببي ت ميببة
المجتمع ،كلية التربية ،جامعة الم يا.
أحمد هكاشة  .)2003الطب ال فسي المعاصر .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
أحمببد محمببد الزغبببي  .) 2017التسببويف األكبباديمي وها تببه بكببل م ب فاهليببة البباات األكاديميببة و مببس
المستقبل لدا هي ة م طلبة جامعة دمشس .مجلة جامعة دمشس ،ع .484 -441 .1
أروة محمد الخيري  .)2012هلم ال فس المعرفي ،دار الفكر للدراسات وال شر ،سوريا.
أسبببامة لطفبببي الببببزور  .) 2017درجبببة التسبببويف األكببباديمي وها تبببه بالوبببغوط ال فسبببية لبببدا طلببببة
البكالوريوس في جامعة ال جاح الوط ية فبي نبابلس – فلسبطي  .رسبالة ماجسبتير غيبر م شبورة
بكلية الدراسات العليا ،جامعة ال جاح الوط ية ،نابلس ،فلسطي .
أسماء محمد حسب أحمبد  .)2019الفشبل المعرفبي وها تبه بفاهليبة الباات األكاديميبة وتحمبل الوبغوط
لدي طلبة الجامعة .رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية ،جامعة الفيوم.
آمبال هببد القبادر جبودة  .) 2004أسباليب مواجةبة أحبداث الحيباة الوباغطة وها تةبا بالصبحة ال فسبية
لبدا هي ببة مب طببا و طالبببات جامعببة األ صببج ،بحببث مقببدم إلببج المب تمر التربببوي األول ب
التربية في فلسطي وتغيرات العصر ،الجامعة اإلسامية غزة.
أمل األحمد و فداء ياسي  .) 2018التسويف األكاديمي وها تبه بالاقبة ببال فس لبدي هي بة مب طلببة سبم
هلم ال فس في كلية التربية بجامعة دمشس .مجلة اتحاد الجامعات العربيبة للتربيبة وهلبم الب فس،
.56-13 ،1 ،16
أمببل فتبباح العببباجي ،رحمببة زهيببر طببه  .) 2019يبباس مسببتوي االخفبباق المعرفببي لببدي طلبببة المرحلببة
االهدادية .مجلة أبحاث كلية التربية األساسية.164-113 ،2 ،15 ،
أنعببام مجيببد هبيببد الركببابي  .) 2010الفشببل المعرفببي وها تببه بمركببز التفكيببر فببي نظببام االنيكببرام لطلبببة
الجامعة .رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية للب ات ،جامعة بغداد ،بغداد العراق.
أنور الشر اوي  .)1997التعليم نظريات وتطبيقات ،ط ،5مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة.
أنور حمودة الب ا  .) 2008الموا ف الحياتية الواغطة لبدي طلببة جامعبة األ صبي بمحافظبة غبزة .مجلبة
جامعة األ صي.161-133 ،2 ،12 ،
ايريبك ج سب  .) 2001كيببف توظبف الببدماا فبي التعلبيم ،ترجمببة مبدارس الظةببران األهليبة .الببدمام :دار
الكتا لل شر والتوزيع.
بشري اسماهيل  .)2004ضغوط الحياة واالضطرابات ال فسية .القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية.
تمارا اسم الدوري  .) 2012االخفاق المعرفي وها تبه بعوامبل الشخصبية الخمبس لبدي طلببة الجامعبة.
رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية ،جامعة ديالي.
حسبببام حميبببد هبببباس  .) 2017التسبببويف األكببباديمي وها تبببه باإلخفببباق ببببالمعرفي لبببدي طلببببة المرحلبببة
االهدادية .رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية جامعة القادسية.
حس هلي فايد  .) 2005ضغوط الحياة والوببط البدرل للحباالت الااتيبة والمسباندة االجتماهيبة كم بئبات
باألهراض السيكسوماتية لدي هي ة غير اكلي يكية .مجلة دراسات نفسية.1 ،15 ،
حس ناصر حسبي التميمبي  .)2012التلكب األكباديمي وها تبه بالوبغوط ال فسبية لبدا طلببة الجامعبة.
رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة ديالي ،العراق.
ح ان فوري أبو لحية  .) 2018ضبغوط الحيباة وأسباليب مواجةتةبا وها تةمبا بااليجابيبة لبدي الخبريجي
الشببا العباملي والعبباطلي هب العمببل فبي طبباع غبزة .رسببالة ماجسبتير غيببر م شبورة ،كليببة
التربية ،جامعة األزهر ،غزة -فلسطي .
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حوراء هباس كرماش ،حيدر طارق كاظم  .) 2018اإلخفاق المعرفي وها تبه ببالطموح األكباديمي لبدي
طلبة الصف الخامس االهدادي .بحوث العلوم التربوية وال فسية.417 -389 ،36 ،1 ،
جواهر محسب هبال  .) 2019دور التركيبز الاه يباليقظبة الاه يبةب وها تبه بوبغوط الحيباة والتكيبف
ال فسي لدي الج سي في جامعة البحري  .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة البحري .
خالببد المببوم ي  .)2017فاهليببة ادارة الو بب لببدي طلبببة كليببة العلببوم فببي الجامعببة الةاشببمية وها تةببا
بالتحصيل األكاديمي .الم ارة.472-433 ،2 ،23 ،
خولة هزات القدومي ،ياسر فارس خليل  .)2011ادراكات طلبة جامعة اربد األهلية لمصبادر الوبغوط
في ضوء بعض المتغيبرات .مجلبة الجامعبة االسبامية سلسبلة الدراسبات االنسبانية)،1 ،19 ،
. 678-647
داليا خيري هبدالوها هبد الةادي  ) 2015الفروق بي مرتفعي وم خفوي التلكب األكباديمي فبي البتعلم
اتببي الت ظببيم والببتحكم الببااتي لببدي طببا التربيببة الخاصببة بجامعببة الطببائف .المجلببة الدوليببة
التربوية المتخصصة.239 -204 ،6 ،4 ،
راويببة محمببد دسببو ي  .)1995فعاليببة البباات وها تةببا بأحببداث الحيبباة الوبباغطة وبعببض االضببطرابات
ال فسية لدي المراهقات .مجلة كلية التربية ،جامعة الز ازيس.291-269 ،1 ،44 ،
زهير هبد الحميد ال واجحة ،رموان هزازي بركة  .)2018القلس الوجودي والتسبويف األكباديمي لبدي
طلبة جامعة األزهر بغزة .مجلة جامعة الشار ة للعلوم االنسبانية واالجتماهيبة-262 ،2 ،15 ،
.292
زياد بركات .) 2007باتجاهات الطا الجامعيي الاي يدرسون ه بعد نحو إدارة الو وها ة لك
ببعض المتغيراتب ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،فلسطي .35-63 ،)11 ،)3 ،
زي بب محمبود شبقير  .)2002األمبراض السيكوسبوماتية) الب فس-جسبدية) .القباهرة ،مكتببة ال ةوبة
المصرية.
سحا الرشيدي  .) 2018الوغوط الحياتية وها تةا االخفاق المعرفي لدا طلبة السب ة التحوبيرية فبي
جامعة القصيم  .مجلة كلية التربيبة األساسبية للعلبوم التربويبة واإلنسبانية .ع .2018 ،39 .ص
ص.129-116 .
سري أسعد جميل ،وفاء ك ع ان خور  .) 2017االخفاق المعرفبي وها تبه بالمرونبة ال فسبية لبدي طلببة
الجامعة .مجلة العلوم ال فسية.492-473 ،6 ،
صافي همال صالح  :) 2014االخفاق المعرفي وها ته بأساليب التفكير وأساليب التعلم التجريبي لدي
طلبة المرحلة االهدادية .رسالة دكتوراه غير م شورة ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة
تكري  ،العراق.
صاح الدي أبو ناهية  .) 2016ضغوط الحياة وأساليب مواجةتةا لدا طلببة الجامعبة ،دراسبة حوبارية
مقارنة .مجلة هلم ال فس.141-121 ،
ضرغام رضا هبد السيد المكصوصي  :) 2019االخفا ات المعرفية وها تةا باإلدمان الر مي لبدا طلببة
كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة واسط .مجلة كلية التربية جامعة واسط.2 ،2،
طلع م صور ،فيوال بيباوي .)1989 ،ائمة الوغوط ال فسية للمعلمي  :-دليبل التعبرف هلبي الصبحة
ال فسية للمعلمي  .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
طببه هبببد العظببيم حسببي  ،سببامة هبببد العظببيم حسببي  .)2006اسببتراتيجيات ادارة الوببغوط التربويببة
وال فسية .ه ّمان :دار الفكر.
هادل هبدهللا محمد  .)2005صور المةارات بل األكاديمية ألطفال الروضة وصعوبات التعلم -سلسبلة
غير العاديي  .1-القاهرة :دار الرشاد.
هايببببدة شببببكري هامببببان حسبببب  .) 2001ضببببغوط الحيبببباة والتوافببببس الزواجببببي والشخصببببية وها تببببه
باالضطرابات السيكسوماتية والسويات .دراسة مقارنة .رسالة ماجستير غير م شبورة بجامعبة
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هي شمسز القاهرة.
هبببد البببرحم مصببيلحي ناديبببة الحسببي ي  .) 2004التلكببب األكببباديمي لببدا هي بببه مبب طلببببة وطالببببات
الجامعة ،وها ته ببعض المتغيرات ال فسبية ،مجلبة التربيبة جامعبة األزهبر ،)126 ،الجبزء
األول.
هبد الرسول هببدالبا ي هببدالاه  .)2017االحتبراق التعلمبي وها تبه بالتسبويف األكباديمي لبدي طبا
كلية التربيبة بجامعبة كفبر الشبي فبي ضبوء متغيبري ال بوع االجتمباهي والتخصب الدراسبي،
المجلة التربوية لكلية التربية بسوها".50-1 ،49 ،
هطاف محمود أبو غالي  . ) 2016فاهلية الاات وها تةا بوغوط الحياة لدي الطالببات المتزوجبات فبي
جامعة األ صي .مجلة الجامعة االسامية للدراسات التربوية وال فسية.654-619 ،)1 ،20 ،
هطية هطية محمد سيد أحمد  .) 2008التلك األكاديمي وها ته بالدافعيبة لننجباز والرضبا هب الدراسبة
لدا طا جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السبعودية .مجلبة هلبم الب فس المعاصبر والعلبوم
االنسانية.79-1 ،18 ،
هلبببي داود سبببليمان ،سبببالم حميبببد هبيبببد  .) 2019االدمبببان هلبببج موا بببع التواصبببل االجتمببباهي وها تبببه
بالتسويف االكاديمي لدي طلبة المرحلة الاانوية .مجلة دراسات تربوية.310-289 ،46 ،
هماد هبد حمزة العتابي  .) 2019فاهلية برنامج ارشادي بالمع ي في خفض سلول التلك األكاديمي لدي
طلبة كلية التربية .مجلة العلوم التربوية.259-233 ،2 ،31 ،
غالبب محمببد رشببيد ،هببدي جميبل هبببد الغ ببي  . )2009ضببغوط الحيبباة لبدي طلبببة الجامعببة .مجلببة العلببوم
ال فسية.14 ،
فاطمة يا السعدي  .) 2017الفشبل المعرفبي وها تبه بالتبدريس االببداهي لبدا طلببة الجامعبة .مجلبة
كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية.636-622 ،32 ،
فايقببة أحمببد هبببد العظببيم  .) 2011التلك ب األكبباديمي وها تببه ببببعض مصببادر الوببغوط لببدي هي ببة م ب
أهوبباء هيئببة التببدريس فببي ضببوء بعببض المتغيببرات الديمغرافيببة ،الم ب تمر الس ب وي السببادس
هشر ،مركز االرشاد ال فسي ،جامعة هي شمس.600-541 ،2 ،
فتحي مصطفي الزيات  .) 1998صعوبات البتعلم األسبس ال ظريبة والتشخيصبية والعاجيبة .سلسبلة هلبم
ال فس المعرفي  )4دار ال شر للجامعات :مصر.
ف اد حس ال عيم  .) 1996الرجباء االكباديمي وها تبه بببعض المتغيبرات ال فسبية لبدي طبا وطالببات
كلية التربية ،جامعة الملك فيصل .رسالة ماجسبتير غيبر م شبورة ،كليبة التربيبة ،جامعبة الملبك
فيصل ،االحساء ،المملكة العربية السعودية.
ف اد محمد  .)1995دراسة مقارنة في ضغوط الوالدية لدي ثاث شرائح م االمةات .مجلة هلم ال فس،
الةيئة المصرية العامة للكتا .23 ،
فيصبل الربيببع ،همبر شواشببرة ،تغريبد حجببازي  .)2014التسبويف األكبباديمي وها تبه بأسبباليب التفكيببر
لدي الطلبة الجامعيي في األردن .الم ارة.235-199 ،1 ،20 ،
لطفي هبد الباسط ابببراهيم  .)2014االرجبباء التكيفببي االيجببابي) وت ظببيم الببتعلم لببدي طببا الجامعببة.
المب تمر العلمببي الراببع -كليببة التربيبة بشبببي الكبوم ،التربيببة وب باء االنسبباء فبي ظببل التحببوالت
الديمقراطية 30-29 ،ابريل .104-75 ،2014
مالك فويل هببدهللا  .)2019الحساسبية االنفعاليبة وها تةبا ببالتلك األكباديمي لبدي طلببة الجامعبة.مجلبة
كلية التربية ،جامعة واسط.794 -736 ،30 ،
محمد هبود  .) 2016العا ة بي ضغوط الحياة والتسويف األكاديمي لدي طلبة جامعبة هجلبون الوط يبة
في األردن .مجلة جامعة ال جاح لألبحاث العلوم اإلنسبانية) ،م  ،)30ع  ،)3ص ص -641
.662
محمد اسم هبد اهللا . )2001مدخلإلج الصحة ال فسية  .دار الفكر للطباهة وال شر والتوزيع-همان
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محمود كاظم التميمي ،أريج حازم مةدي .)2015االخفا ات المعرفيبة لبدي طلببة معاهبد اهبداد المعلمبي
والمعلمات وها ته بال وع والصف .مجلة العلوم التربوية.164-151 ،30 ،
معاويببة أبببو غببزال  .) 2012التسببويف االكبباديمي :انتشبباره وأسبببابه م ب وجةببة نظببر الطلبببة الجببامعيي .
المجلة األردنية في العلوم التربوية.149-131 ،2 ،8 ،
معتبز محمبد ابببراهيم لببد  .) 2013أسبباليب مواجةبة ضببغوط الحيباة وها تةببا ببالتوافس ال فسببي لبدي طلبببة
كليات المجتمع المتوسطة بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير م شورة ،كلية التربية ،جامعة
األزهر ،غزة -فلسطي .
م بباح فةببد العببازمي  .) 2009الوببغوط االسببرية كمببا تببدركةا أمةببات الطفببال المعببا ي  -دراسببة مقارنببة.
رسالة دكتوراه غير م شورة جامعة هي شمس.
م تةببي مطشببر هبدالصبباحب ،فاضببل شبباكر حس ب  ،خمببيس شببيال يببابر  .)2017االخفا ببات المعرفيببة
وها تةببا بأسبباليب معالجببة المعلومببات وحببل المشببكات لببدي طلبببة الجامعببة .مجلببة البحببوث
التربوية وال فسية. 150-125 ،55 ،
م ببار بوبببو ،بشببري شببريبه ،ه بباء صببالح شبببيب  .)2014التسببويف األكبباديمي وها تببه بببالقلس بوصببف
سمة وحالة) بدراسة ميدانية هلي هي ة م طلبة كلية التربية في جامعة تشري  .مجلة جامعبة
تشري للبحوث والدراسات العلمية.488-473 ،6 ،36 ،
ناهد خالد ه داوي أيو  ،هفاف سعيد فر" البديوي  .)2017التلك األكباديمي وها تبه بالدافعيبة الااتيبة
والتدفس ال فسي لدا طالبات شعبة التربية بجامعة األزهر .مجلة كلية التربية ،جامعبة األزهبر،
.886 -827 ،174 ،2
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