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ممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العزو السببي والتمكؤ األكاديمي لدى
طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة ،ولتحقيق ىذا اليدف اتبعت الدراسة المنيج الوصفي
بصورتو االرتباطية ،حيث تم تطبيق مقياسي :العزو السببي (تقنين الباحث) ،والتمكؤ األكاديمي
(إعداد :السكران ،)5102 ،عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )502طالباً بالتخصصات
األدبية والعممية والمستويات الدراسية (الثالث ،الخامس ،السابع) ،وباستخدام األساليب

اإلحصائية المناسبة ،توصمت الدراسة إلى أن أبرز أنماط العزو السببي كانت حسب
متوسطاتيا ىي( :خبرات النجاح :بسبب العوامل الداخمية) بمتوسط حسابي ( )5631تاله نمط
(خبرات الفشل :بسبب عوامل غير مستقرة) بمتوسط حسابي ( )5623ثم نمط (خبرات الفشل:
بسبب عوامل مستقرة) بمتوسط حسابي ( )5663فيما جاء نمط (خبرات النجاح :بسبب العوامل
الخارجية) بمتوسط حسابي ( ،)5623كما بينت النتائج وجود درجة متوسطة من التمكؤ
األكاديمي ،حيث جاءت الدرجة الكمية لو بمتوسط حسابي ( ،)5662كما توجد عالقة ارتباطية
 (αبين التمكؤ األكاديمي ،نمطي :خبرات
سالبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05
النجاح (بسبب العوامل الداخمية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل غير مستقرة) ،وعالقة

(موجبة) ودالة إحصائياً مع نمطي :خبرات النجاح (بسبب العوامل الخارجية) ،وخبرات الفشل
(بسبب عوامل مستقرة) ،كذلك وجدت فروق في أنماط العزو تعزى لمتغير التخصص لصالح
طالب العممي في العزو الداخمي ،بينما لم توجد فروق تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،كذلك
لم تكن الفروق في الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي دالة وفقاً لمتغيري التخصص والمستوى
الدراسي6
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Abstract
The study aimed to identify the degree of causal attribution and its
relation to the procrastination in a sample of students of the faculty of
science and arts in Almakhwah. To achieve this goal, the study
followed the descriptive method in its correlative form. By using: causal
attribution scale (legalization of the researcher), and the academic delay
scale (preparation: Al-Sukran, 2015) and applied them to the sample of
the study (315) students in literary and scientific disciplines and levels
of study (3, 5, 7), By using the appropriate statistical methods, the study
found that the most significant patterns of causal attribution were by
their mean: (success experience: due to internal factors) with an average
of 3.60, followed by the pattern of failure experiences due to unstable
factors with an average of 3.56, Pattern (failure experiences: due to
stable factors) with an arithmetic mean of (2.96). The pattern of
(success experience: due to external factors) with an average of 2.56,
also the results showed a moderate degree of academic delay, with a
total score of 2.95 There is also a negative correlative relationship and a
statistically significant function between academic delay, typical:
success experience (due to internal factors), experience of failure
(due to unstable factors), positive relationship and statistical function
with typical: External factors), and failure experiences (due to stable
factors). There were also differences in attribution patterns attributed to
the specialization variable in favor of students of specialization in
internal attribution, while there were no differences due to the variable
of the academic level. Specialization and level of study.
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مقدمة:
لممؤسسات الجامعية دور ميم في تحقيق النمو االقتصادي والعممي واالجتماعي في
مجتمعاتيا ،وتطمب ذلك منيا أن توجو اىتماماتيا بالجوانب النفسية والتربوية لمطالب الجامعي
الذي ُيعد محور العممية التعميمية6
ويعد طالب الجامع ة ثروة بشرية يجب استثمارىم بالطريقة الصحيحة ،بما يسمح من
ُ
إطالق طاقاتيا ،وتمكينيا من حل المشكالت التي يواجيونيا في سنوات دراستيم الجامعية،

والتي تحد من تحقيق دور الجامعات لموصول إلى الريادة واإلبداع ،ومنيا تأثير خبرات النجاح
أو الرسوب عمى شخصيات الطالب (سميث وأبو عمة6)01 ،5105 ،
وىذه الخبرات -سواء النجاح أو الفشل -تمثل جانباً من الجوانب الميمة لحياة الطالب
الجامعي ،فالطالب يسعى إلى النجاح وانجاز أعمالو ،إال أن ىناك العديد من المظاىر
السموكية السمبية التي قد تظير لدى الطالب الجامعيين تحد من قدرتيم عمى التميز والنجاح
منيا ما يتعمق بقدرتو عمى الضبط والتحكم بمعرفتو ألسباب نجاحو أو فشمو ،ومعرفتو لمعوامل
التي تحد من التفكير السمبي بالفشل ،والتسويف وتأخير األعمال وتأجيميا وخمق األعذار
لمتخمص من المسؤولية التي تمحق بو ،وتعتمد تمك المظاىر السمبية عمى الطريقة التي يعزو

بيا الفرد نجاحو وفشمو (الزق6)251 ،5100 ،

وقد أشار العواممة ( )20 ،5101إلى وجود عالقة بين العزو أو التفسيرات التي يقدميا
المتعمم لنجاحو وفشمو وبين سموكو وتحصيمو ،حيث تُعد نظرية العزو -التي قدميا واينر
 Weinerوغيره من الباحثين -واحدة من أبرز النظريات المعرفية في ىذا المجال6
وتستند ىذه النظريات بشكل عام إلى افتراض رئيس مفاده بأن األفراد مدفوعون لفيم
وتفسير العالم المحيط بيم وفق خبراتيم الذاتية ( ،)Eggen& Kauchak, 2004, 158كما
ترى نظرية العزو أن الطريقة التي يعزو بيا الفرد نجاحو أو فشمو تؤثر في معتقداتو ومشاعره

وسموكو وأدائو المستقبمي (6)Schunk, 2008, 201

كما أن العزو السببي مرتبط بالنجاح والفشل ولو دو اًر ميم لفيم كيفية تأثير توقعات
الطالب في تحصيميم األكاديمي ،وعميو فإن نظرية العزو تحاول أن تركز عمى كيفية تفسير
األفراد لنجاحيم أو فشميم وتفسير واقعية األفراد ألداء الميمات المختمفة كما تعمل عمى تفسير
األفراد لنجاحيم وفشميم في ىذه الميمات (حواشين6)041 ،5112 ،
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وما سبق يقود بشكل مباشر إلى ما يظيره الطالب الجامعيون -بصورة مطردة -من

عدم اكتراث بقيمة الوقت المستنزف من خالل ممارستيم لسموكيات وأنشطة غير ضرورية في

الحياة الجامعية ،وىو ما أطمق عميو التمكؤ األكاديمي؛ والذي ُينظر إليو عمى أنو واحد من
أبرز المعوقات التي تعرقل اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب بالجامعات ( Gendron, 2011,

6)3

ولقد ربطت الدراسات العممية بين التمكؤ األكاديمي ،والعمميات المعرفية والوجدانية،

والسموكيات السمبية لمتوافق النفسي لدى الطالب؛ وبالتالي يسيم التمكؤ األكاديمي في إفراز
العديد من المخرجات السمبية؛ حيث ّبين "رو ازريو وزمالؤه"()Rosário, et al., 2009, 119
أن اإلحصائيات تؤكد عمى حقيقة أن التمكؤ األكاديمي الذي يظير عند أداء الميام المرتبطة

بالحياة الدراسية يمثل ظاىرة شائعة تظير لدى نسبة  %41تقريباً من فئة الطالب6

كما أكد "مون والينجوورث" ( )Moon & Illingworth, 2005أن ميل الطالب إلى

تأجيل الميام المطموبة يؤثر سمباً ليس فقط في تحصيميم الدراسي ،ولكن -أيضاً -في
تصوراتيم نحو جودة الحياة ،ورأى "دويت وشوينبيرج" ( Dewitte& Schouwenburg,

 )2002أن أكثر تداعيات التمكؤ األكاديمي تك ار اًر عمى اإلطالق ىو ضعف األداء الفردي
لمطالب عمى نحو يتداخل مع أدائيم الوظيفي من المنظور التنظيمي البحت عند التعامل مع
المواقف المختمفة6

وعمى ضوء ما سبق فإن الوقوف عمى أبعاد مقياس عزو النجاح والفشل األكاديمي

لدى الطالب الجامعيين ،يسيم في فيم بعض جوانب سموكيم األكاديمي فالطالب حينما ينزع
إلى تكوين عزو داخمي من خالل نتائج سموكو التحصيمي ،فإنو يدرك إمكانية التحكم في

العوامل المنسوبة إليو -كعامل الجيد مثالً -ويعمل عمى تحسين أدائو المستقبمي ،أما الطالب
الذي ينزع إلى تكوين عزو خارجي فإنو يدرك عدم قدرتو عمى التحكم في العوامل المنسوبة إلى
الحظ أو طبيعة الميمة التعميمية ألنيا ال تقع تحت ضبطو الشخصي ،األمر الذي يحول دون

قيامة بمحاوالت جديدة تيدف إلى تطوير جيوده وتحسن النتائج المستقبمية لسموكو ،مما قد

يدفعو إلى التسويف والتمكؤ األكاديمي6

ثم فإن الدراسة الحالية تأتي كمحاولة لمكشف عن طبيعة العالقة بين كل من
ومن َّ
العزو السببي والتمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة بكمية العموم واآلداب بالمخواة6
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
ِّ
ُي ُّ
المؤشرات لمدى فعاليَّة جودة أداء
عد مستوى األداء األكاديمي لطالب الجامعة أحد
ىذه المؤسَّسات في ِّ ٍ
اليامة لمتَّوظيف في سوق
ويعتبر أحد المتطمَّبات َّ
أي دولة من دول العالمُ ،
ثم فإن دراسة العوامل التي تعيق
العمل لما لو من دالالت عمى مستوى جودة ِّ
الخريج ،ومن َّ
تحقيق طالب الجامعة لمستويات دراسية مناسبة تُعد مطمباً بحثياً؛ بغرض فيم ىذه العوامل
لمتغمب عمييا6
ومن خالل نتائج الدراسات المحمية التي تناولت المشكالت األكاديمية لدى طالب
الجامعات السعودية -وذلك كما في دراسة كل من( :أبو حمادة5113 ،؛ وسميمان وأبو زريق،
 -)5114فقد تبين وجود انخفاض ممحوظ في مخرجات التعميم الجامعي ،مما يكون من أسباب
عدم تقدم العممية التعميمية ويعيق االرتقاء بالمستوى األكاديمي لمطالب الجامعي ويعكس عميو
آثا اًر سيئة في شخصيتو ،ونجاحو في عممو وفي حياتو المستقبمية ،ويؤثر عمى ثقتو بنفسو مما
يبدد الكثير من الثروات المادية والبشرية ،كما تبين من نتائج دراسة الحربي ( )5102وجود
فروق دالة إحصائياً في نسب انتشار أبعاد العزو السببي لمنجاح والفشل لدى طالب الجامعة،
كما أكدت نتائج دراسة أخرس ( )5102أن طالبات الجامعة يعزين خبرات النجاح إلى عوامل
داخمية بينما يعزين خبرات الفشل إلى عوامل غير مستقرة6

وعمى الرغم من قمة الدراسات المحمية التي تناولت العزو السببي بصفة عامة وعالقتيا
بالتمكؤ األكاديمي ،فقد تعددت نتائج األبعاد السمبية لظاىرة التمكؤ األكاديمي ،في ارتباطو مع
المتغيرات التربوية والنفسية حيث توصمت دراسة كالً من (Knaus, 2001; O’Brien,
) 2002; Steel, 2007إلى شيوع التمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعات بنسب مرتفعة

تراوحت بين ( %)62-52من إجمالي الطالب الجامعيين ،ومن ىنا؛ بدأ الباحثون التربويون
مؤخ اًر في دراسة أسباب شيوع ىذا السموك غير التكيفي لدى فئة الطالب الجامعيين ،والذين
عادة ما يتميزون بارتفاع مستويات إنجازىم األكاديمي.

وىو األمر الذي دفع الباحث لدراسة العزو السببي وعالقتو بالتمكؤ األكاديمي لدى
عد التمكؤ في أداء الميام من األمور الشائعة لدى
طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة ،حيث ُي ّ
الطالب الجامعيين بصورة عامة وفق الدالئل البحثية السابقة ،إال أَن تكراره في جميع مراحمو
الدراسية بصورة مستمرة ُيعد مشكمة من المشكالت التعميمية الميمة لما ليا من تأثيرات سمبية
عمى حياة الطالب ،وتأسيساً عمى ما سبق تتمخص مشكمة الدراسة في التعرف عمى العالقة بين
العزو السببي والتمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة6
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وعميو فإن الدراسة الحالية سعت نحو اإلجابة عن األسئمة التالية:
 -0ما أبرز أنماط العزو السببي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة؟
 -5ما درجة التمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة؟
 (αبين
 -5ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس العزو السببي ،ومتوسط استجاباتيم عمى
مقياس التمكؤ األكاديمي؟

 (αفي أنماط العزو السببي
 -1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05
لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة تُعزى لمتغيري (التخصص ،المستوى الدراسي)؟
 (αفي درجة
 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05
التمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة تُعزى لمتغيري
(التخصص ،المستوى الدراسي)؟

أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين العزو السببي والتمكؤ األكاديمي
لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة ،مع تحديد نمط العزو السببي لدييم ودرجة التمكؤ
األكاديمي ،وكذلك الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في أنماط العزو السببي والتمكؤ
األكاديمي التي تُعزى لمتغيري (التخصص ،المستوى الدراسي) لدى عينة الدراسة6

أىمية الدراسة:

أوالً :األىمية النظرية.
تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا النظرية من خالل سعييا نحو توفير مزيد من الفيم

حول دور أساليب العزو السببي كعوامل معرفية تنشط وتدعم المظاىر اإليجابية من التمكؤ
األكاديم ي ،حيث حظي مفيوم التمكؤ األكاديمي باىتمام العديد من الباحثين التربويين ،إال أنيا
لم تنل حظيا من الدراسات النفسية العربية بشكل عام والدراسات النفسية عمى طالب الجامعات
السعودية بشكل خاص ،حيث تبين لمباحث عدم وجود دراسات عربية تناولت المتغيرين ،مما قد
يساىم با لمعرفة التراكمية ألدبيات الموضوع ويفتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزيد من
الدراسات في ىذا الشأن6

ثانياً :األىمية التطبيقية.
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تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا التطبيقية من خالل إفادة االخصائيين والمرشدين

بمراكز اإلرشاد النفسي والطالبي في عمادة شؤون الطالب بجامعة الباحة من نتائج الدراسة
بحيث يتم مراعاة النتائج التي تسفر عنيا الدراسة فيما يتعمق بأنماط عزو النجاح والفشل
الدراسي والتمكؤ األكاديمي ،ومن ثم عمل برامج إرشادية عالجية حسب ما تشخصو النتائج،

كما قد يستفيد الطالب من نتائج الدراسة من خالل تشكيل بصيرة واعية لدييم حول أنماطيم
في العزو السببي ،وتوظيفيا في انجاز مياميم عمى النحو األمثل ،مع تجنب

التمكؤ األكاديمي6

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة المحددات التالية:
 -0الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناول متغيري العزو السببي والتمكؤ
األكاديمي6

 -5الحد البشري :طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة الذين يدرسون بالمستويات المختمفة
بالفصل األول لمعام الجامعي 0156/0155ه6

 -5الحد المكاني :تم تطبيق أداتي الدراسة بكمية العموم واآلداب بمحافظة المخواة؛ والتابعة
لجامعة الباحة6

 -1الحد الزماني :تم تنفيذ إجراءات الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام
0156 /0155ه6

األدب النظري لمتغيرات الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية متغيرين رئيسين ،يمكن التأصيل ليما عمى النحو التالي:

العزو السببي:
العزو لغوياً كما جاء في مختار الصحاح من ع از-يعزو-عزواً ،ويقال عزاه إلى أبيو
أي نسبو إليو ،فالعوز أن تنسب الشيء إلى نسبو (الرازي6)54 ،5112 ،
المدرك لمنجاح
أما اصطالحاًُ ،فيشير مفيوم العزو  Attributionإلى التفسير السببي ُ
أو الفشل في كافة جوانب الحياة (العتوم وعالونة وجراح وأبو غزال ،)065 ،5115 ،وىو
أيضاً عممية معرفي ة عن طريقيا يفسر المتعمم األسباب التي تقع وراء تحصيمو ،سواء كانت
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ويمكن التحكم فييا وغير مستقرة مثل الجيد أو ال ُيمكن
أسباب داخمية يكون ىو مصدرىا ُ
التحكم فييا ومستقرة مثل القدرة أو أسباب خارجية ال يكون المتعمم مصدرىا وغير مستقرة مثل
الحظ أو مستقرة مثل صعوبة الميمة (توفيق ودرويش6)535 ،5111 ،
ومما سبق يتبين أن العزو السببي ىو عبارة عن تفسير أو عزو النجاح أو الفشل الذي
يواجيو الفرد في أي موقف من مواقف الحياة المختمفة إلى أسباب مختمفة ،ويخمص الباحث
إلى أن العزو السببي يتضمن عزو خبرات النجاح إلى عوامل داخمية أو خارجية ،بينما تعزى

خبرات الفشل
(قابمة لمتغير)6

إلى

عوامل

مستقرة

(غير

قابمة

لمتغيير)

أو

غير

مستقرة

ومن أبرز النظريات التي فسرت ىذا المفيوم نظرية العزو السببي ليايدر
Heiderوالتي تقوم عمى افتراض أساسي ُيؤكد أن األفراد ال يقومون ببساطة بتسجيل ما يدور
حوليم من مالحظات ،بل ىم بحاجة إلى عزوىا بقدر االستطاعة إلى متغيرات معينة في
بيئتيم ،أي أنيم دائماً ُيحاولون ربط السموك بالظروف والعوامل التي أدت إليو ،اما نظرية
العزو لوينر  Wienerفتعتمد عمى تصنيف العوامل التي يقوم الطالب عمى عزو نجاحو أو
فشمو إلييا عمى ثالثة أبعاد وفق ثالث مجموعات ىي (المطيري55 :5104 ،؛ وحمودة،
:)55 ،5103

أ -مركز الضبط  / Locus of Controlموقع السبب Locus of Causality
(داخمي/خارجي):
ب-االستقرار ( Stabilityمستقر/غير مستقر)6
ج -قابمية الضبط أو التحكم 6Controllability
وال شك أن العزو السببي ُيؤثر في سموكيات الطالب في نواحي متعددة من الجوانب
النفسية والمدرسية ،وفي ىذا الشأن يذكر غباري وآخرون ( )065 ،5105أن العزو السببي
مؤث اًر عمى أداء الفرد وعمى نواتج سموكو في حياتو العامة وتصرفات الخاصة ،بينما يكون لو
تأثير إيجابي وسمبي بحسب توقع الفرد فيما يعزو نجاحو وفشمو ،فربما ُيصاب باإلحباط ويمنعو
ذلك من مسيرة تعممو في المستقبل وىذا الجانب السمبي ،وفي حالة النجاح يكون لدى المتعمم
أمل في المستقبل إلحراز نجاحات أخرى ،ووفقاً لما أورده العتوم وآخرون 5115 ،فإن أبرز
ىذه التأثيرات تتحدد في التالي :رد الفعل الوجداني اتجاه النجاح والفشل ،وتوقعات النجاح أو
الفشل في المستقبل ،وطبيعة سموك طمب المساعدة ،واألداء الصفي ،وخيارات المستقبل،
ومفيوم الذات ،واالتقان أم العجز المكتسب6
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ومن الدراسات التي تناولت العزو السببي في عالقتو بعدد من المتغير ،دراسة أماني
المطيري ( )5104والتي ىدفت إلى معرفة العالقة بين العزو السببي لمنجاح والفشل وبعض
جوانب بيئة التعمم المدركة ،وتوصمت النتائج إلى أن أكثر أنماط العزو السببي انتشا اًر بين
طالبات الجامعة ىو نمط العزو المستقر في حالة الفشل بنسبة (6)%32644
فيما ىدفت دراسة الموسى ( )5103إلى الكشف عن ميارات ما وراء المعرفة وعالقتيا
بكل من التفكير الناقد واالنبساط– االنطواء ،وأسموب العزو السببي لدي طالب جامعة القصيم،
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )1612بين ميارات ما وراء المعرفة والتفكير الناقد ،إضافة إلى أنو ال توجد عالقة دالة
إحصائياً بين ميارات ما وراء المعرفة واالنبساط-االنطواء ،كما ال توجد عالقة دالة إحصائياً
بين ميارات ما وراء المعرفة والعزو السببي6
التعرف عمى أنماط العزو السببي
كما أجرت نائمة أخرس ( )5102دراسة ىدفت إلى ّ
المرتبطة باالكتئاب لدى عينة من طالبات جامعة الجوف ،وقد أظيرت نتائج التطبيق أن أفراد
الدراسة عزو النجاح إلى عوامل داخمية بينما عزو خبرات الفشل إلى عوامل غير مستقرة ،كما
أظيرت النتائج وجود ارتباط ايجابي دال بين نمط عزو األحداث السمبية لمداخل وسمات
االكتئاب بينما ارتباط ايجابي دال بين نمط عزو االحداث السمبية لعوامل مستقرة وسمات
فسر ( )%55من االكتئاب6
االكتئاب كما تبين أن العزو السببي ّ

التمكؤ األكاديمي:

يعرفو محمد ( )161 ،5105التمكؤ بأنو "عممية إرجاء أو تأجيل لميمة بدون ُمبرر
وىذه الميمة ضرورية لمفرد ويقوم بذلك برغم إحساسو بعدم االرتياح من عدم البدء أو االنتياء
منيا وأنيا تتضمن تفاعل معقد لمسموك والمعرفة والوجدان"6
كما عرفو كافسولو وكاراتس ( )Cavusoglu& Karatas, 2015, 747بالعممية
المعرفية والسموكية المتضمنة بتأخير اتخاذ الق اررات المرتبطة بالدراسة وتأجيل األعمال والميام
والواجبات األكاديمية ،وسموك التمكؤ األكاديمي ىو عممية تتفاعل فييا الجوانب المعرفية
والوجدانية وتتبمور نتائجيا في ميل الطالب لترك الميام األكاديمية جانباً أو تجنب إكماليا ،أو
تأجيميا لوقت أخر غير الوقت المفترض أداؤىا فيو وبدون أسباب قيرية (سكران6)1 ،5101 ،
وىناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير سموك التمكؤ األكاديمي ودوافعو،
ومسبباتو ،ونتائجو ،ومنيا نظرية التحميل النفسي؛ والتي ترى أنو نوع من أنواع االضطراب
السموكي االنفعالي ،لكن ىناك فريق من الباحثين يغمب الجانب االنفعالي  ،emotionalفعندما
يبدأ الفرد أداء ميام معينة تظير عميو عالمات التوتر والقمق ،فيمجأ إلى اتباع أساليب وقائية
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واالستعاضة بأنشطة آمنة وأقل مقاومة ،عندئذ يكون التسويف مظي اًر من مظاىر التجنب ألداء
تمك الميام حيث يشعر الفرد باالرتياح لمتخمص من القمق ،وىكذا يكون التمكؤ رد فعل انفعالي
لمميام الصعبة (6)Kyung, 2002, 474
أما النظرية المعرفية فترى أن عامل التوازن ىو العامل الخاص المحدد لمسموك وأن
التعزيز الحقيقي ىو ذلك الذي ينبع من أفكار الفرد عن ذاتو (الزغول ،)523 ،5101 ،كما أن
التطور المعرفي يفترض أن التوازن يعني استم اررية الضبط الذاتي كما أنو عممية مستمرة

لتنظيم السموك (قطامي6)530 ،5112 ،

وتتعدد األسباب التي قد تؤدي إلى التمكؤ األكاديمي ،ولذا وجيت العديد من الدراسات
جيودىا نحو بيان ىذه األسباب؛ بغرض الوصول إلى فيم أوضح ليذه الظاىرة المنتشرة بين
الطالب ،فقد ذكر صالح وصالح ( )156 ،5105أن األسباب المؤدية لإلرجاء األكاديمي
تتحدد في النقاط التالية :تأثير األنشطة االجتماعية والترفييية ،والخوف من الفشل ،والميول
لمكمالية ،وصعوبة الميمة ،والكسل ،واإلدارة السمبية لمذات ،والتقميد المحاكاة لنموذج ،والتردد،
وكذلك االتجاىات السمبية نحو الدراسة6
كما ُيشير عمر ( )522 ،5115إلى بعض خصائص الطالب المرجئين ،ومنيا :عدم
تنظيم الذات ،وضعف القدرة عمى إدارة الوقت بكفاءة ،والبطء المستمر في متابعة الدروس
حتى تتراكم عمييم فيتدنى مستوى إنجازىم األكاديمي ،باإلضافة إلى ضعف الثقة بالنفس،
واىدار الوقت بسبب التردد وعدم الجدية والحزم ،والشعور بالنقص ،مما يدفعيم إلى تجنب أي
من مخاطر النجاح ،فيشغمون أنفسيم ببعض األمور غير الميمة أكثر من الميام المطموبة6
ولذا تشير بعض الدراسات كما في أبو راسين ( )44 ،5102أن لمتمكؤ األكاديمي آثا اًر
سمبية في حياة الطالب ،وقد عدد الحجاج ( )04 ،5101بعضاً منيا مثل :تدني مستوى
التحصيل ،وعدم القدرة عمى التنظيم والتخطيط ،وعدم استخدام استراتيجيات وأساليب التعمم

بشكل صحيح ،والغياب المتكرر عن المحاضرات ،وعدم الثقة بالنفس وتدني مفيوم الذات6

ومن الدراسات التي تناولت التمكؤ األكاديمي في عالقتو بعدد من المتغيرات ،دراسة
الجعافرة ( )5103والتي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية وعالقتيا بالتمكؤ
األكاديمي لدى طمبة جامعة مؤتة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من
الضغوط النفسية والتمكؤ األكاديمي لدى الطمبة ،وأن ىناك عالقة ايجابية بين الضغوط النفسية
والتمكؤ األكاديم ي ،وأن التمكؤ األكاديمي يختمف تبعا لمجنس لصالح الذكور في المجال
السموكي واالنفعالي والدرجة الكمية ،ولصالح اإلناث في المجال المعرفي ،وفيما يتعمق
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بالتخصص فقد ظير التمكؤ في التخصصات اإلنسانية في المجال السموكي والمعرفي والدرجة
الكمية ،ولصالح الطمبة في التخصصات العممية في المجال االنفعالي ،وفيما يتعمق بالسنوات
الدراسية فقد ظيرت لصالح الطمبة في السنة الثالثة6
كما أجرى التح ( )5103دراسة ىدفت إلى الكشف عن عالقة "التسويف األكاديمي
باستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى عينة من الطمبة الجامعيين ،وأسفرت النتائج عمى أن نسبة
الطمبة الذين لدييم تسويف أكاديمي منخفض ( )%5563ومرتفع( )%3361وتبين وجود فروق

بالتسويف االكاديمي تُعزى لمجنس لصالح الذكور والكمية لصالح االنسانية ،كما تبين وجود
عالقة ارتباطية سمبية قوية بين التسويف االكاديمي واستراتيجيات ما وراء المعرفة بينما لم يوجد
فروق في درجات التمكؤ االكاديمي تُعزى لمتفاعل بين العمر والجنس والكمية6
وبحثت دراسة بالكيس ( )Balkis 5105العالقة بين التمكؤ األكاديمي وكل من الرضا
عن الدراسة والتحصيل األكاديمي ،وأظيرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة سالبة بين التمكؤ
األكاديمي وكل من الرضا عن الدراسة والتحصيل األكاديمي فكمما ذاد التمكؤ االكاديمي قل
الرضا عن الدراسة والتحصيل األكاديمي قل وبالعكس كمما قل التمكؤ األكاديمي ذاد كل من
الرضا عن الدراسة والتحصيل األكاديمي6

منيج الدراسة واجراءاتيا:
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو االرتباطية؛ حيث ُيعد المنيج األكثر مناسبةً
لطبيعة الدراسة الحالية اليادفة إلى تحديد عالقة العزو السببي بالتمكؤ األكاديمي6

مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة (ذكور)
ممن يدرسون بالتخصصات العممية واألدبية في المستويات الدراسية ( الثالث  ،الخامس ،

السابع )  ،والبالغ عددىم ( )512طالباً  ،وفقاً إلحصائية الكمية لمعام الدراسي
(0156 -0155ه) ،فيما تم اختيار عينة الدراسة من مجتمعيا بطريقة عشوائية طبقية من
الطالب الذين يدرسون بأقسام الكمية العممية واألدبية ،وذلك في المستويات :الثالث والخامس
والسابع ،وىي المستويات المتوفرة بالكمية في الفصل الدراسي األول  ،بحيث تكونت العينة في
صورتيا النيائية من ( )502طالباً6

أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام مقياسين ،وىما كالتالي:
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أوالً :مقياس العزو السببي:
أعد ىذا المقياس في صورتو األصمية ليفكورت ( ،)Lefcurt, 2007وىو صورة
مختصرة من المقياس الذي أعده ليفكورت مع كل من باير وور وكوكس (Lefcurt, Paeyer,
) ،Ware& Cox, 1989وقد قام الباحث الحالي بتطويره عبر ترجمتو ثم تقنينو في الدراسة
الحالية عمى البيئة السعودية ،ويتكون المقياس في الصورة األخيرة -محل التقنين عبر الدراسة
الحالية -من ( )51فقرة موزعة عمى ( )1أبعاد ،وىي :خبرات النجاح (بسبب العوامل

الداخمية) ،وخبرات النجاح (بسبب العوامل الخارجية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل غير
مستقرة) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل مستقرة) ،عمى أن ُيطمب من المفحوص أن يق أر كل
وىي( :أفعل ذلك:
بند ،وأن يحدد استجابتو عمى مقياس متدرج من ( )2نقاط،
كثي اًر جداً -كثي ًار -أحياناً -قميالً -قميالً جداً) بميزان تقديري ( ،2و )0 ،5 ،5 ،1عمى الترتيب،
ولقد وضعت الفقرات في االتجاه االيجابي؛ الذي يكشف في درجتو المرتفعة عن توفر البعد،
وبذلك تتراوح الدرجة الكمية لممقياس من (6)051 – 51
ولمتحقق من صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية ،قام الباحث بما يمي:
()2الصدق :قام الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام طريقتين وىما:
أ -صدق المحكمين :حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في
اإلرشاد النفسي والقياس والتقويم وعمم النفس التربوي بمغ عددىم ( )6محكمين من أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات السعودية (الباحة ،والممك خالد ،وبيشة ،والطائف ،والجامعة
اإلسالمية) ،وقد جاءت آراء المحكمين دالة عمى اتفاقيم عمى جميع فقرات المقياس بنسب
تتراوح ما بين  %55656إلى  ،%011مع تعديل صياغة ( )5فقرات ،وىو ما قام الباحث
بتنفيذه ،وبالتالي توفر لممقياس الحالي مؤشر الصدق الظاىري6

ب -صدق البناء الداخمي :حيث تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية مكونة من ()21
طالباً ،ثم استخدام بيانات التطبيق في حساب حسب الخطوات التالية:

/0ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لو،
فتراوحت المعامالت ما بين ( )1655إلى (6)1642
/5ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،فتراوحت المعامالت ما بين ( )1611إلى (6)1665
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/5ب -حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثم بينيا وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل ،وقد جاءت جميع
المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )1610حيث تراوحت المعامالت ما بين
( )1655إلى (6)1661
()1الثبات :تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،حيث تراوحت
معامالت الثبات ما بين ( )1645إلى ( ،)1661ما يشير إلى توافر معايير الثبات
لممقياس ،ويدفع نحو الثقة في استخدامو عبر الدراسة الحالية6

ثانياً :مقياس التمكؤ األكاديمي.
أعد المقياس وقننو في البيئة السعودية عمى طالب الجامعة السكران ( ،)5102ويتكون
المقياس من ( )52فقرة تقيس في مجمميا الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي ،وقد صمم المقياس
عمى طريقة ليكرت  Likertليتم االختيار من بين خمسة بدائل لالستجابة ىي( :أوافق بشدة،
أ وافق ،عمى الحياد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،كما أن ىذه الفقرات مصاغة بصورة تبين
السموكيات المعبرة عن اإلرجاء ،وبالتالي فإن الدرجة الكمية المرتفعة تكشف عن ارتفاع مستوى
اإلرجاء األكاديمي ،بينما تشير الدرجة المنخفضة لمعكس6
التحقق من صدق المقياس وثباتو :وذلك من خالل الخطوات اإلجرائية التالية:
()2الصدق :تم التحقق من صدق المقياس من خالل إجراءين وىما:
أ -الصدق الظاىري :حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في
اإلرشاد النفسي والقياس والتقويم وعمم النفس التربوي بمغ عددىم ( )6محكمين من أعضاء

ىيئة التدريس بالجامعات السعودية (الباحة ،والممك خالد ،وبيشة ،والطائف ،والجامعة
اإلسالمية) ،وقد جاءت آراء المحكمين دالة عمى اتفاقيم عمى جميع فقرات المقياس بنسب

تتراوح ما بين  %55656إلى  ،%011مع تعديل صياغة ( )00فقرة ،وىو ما قام الباحث
بتنفيذه ،وبالتالي توفر لممقياس الحالي مؤشر الصدق الظاىري في داللتو عمى قياس ما
ُوضع ألجمو6

ب -الصدق البنائي :والذي يعتمد عمى حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون Person's
 Simple Correlation Coefficientالستجابات العينة االستطالعية عمى كل فقرة
من فقرات المقياس في عالقتيا بالدرجة الكمية لممقياس مخصوم ًا منو درجة ىذه الفقرة،
فتراوحت المعامالت ما بين ( )1655إلى (6)1654
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()1الثبات :تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،حيث بمغت قيمة
معامل ألفا لمثبات ( ،)1661ما يشير إلى توافر معايير الثبات لممقياس ،ويدفع نحو الثقة
في استخدامو عبر الدراسة الحالية6
وليدف الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المقياسين ،تم حساب الوزن
النسبي لبدائل االستجابة عمى فقراتيما عمى النحو اآلتي:
 طول الفئة= المدى /عدد الفئات6 المدى= الفرق بين أكبر وأصغر بديل (درجة بديل االستجابة)  /عدد بدائل االستجابة6 المدى = (61651 =2 /)0-2وبالتالي يكون مقياس الحكم عمى درجة التوفر عمى النحو اآلتي:
 المتوسط الحسابي من ( )0611إلى أقل من ( )065تكون االستجابة بدرجة قميمة جداً المتوسط الحسابي من ( )065إلى أقل من ( )563تكون االستجابة بدرجة قميمة المتوسط الحسابي من ( )563إلى أقل من ( )561تكون االستجابة بدرجة متوسطة المتوسط الحسابي من ( )561إلى أقل من ( )165تكون االستجابة بدرجة كبيرة -المتوسط الحسابي من ( )165إلى ( )2611تكون االستجابة بدرجة كبيرة جداً

نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا:
نتيجة السؤال األول ومناقشتيا وتفسيرىا:
والذي نصو" :ما أبرز أنماط العزو السببي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة؟"6
ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية لكل

من أبعاد مقياس العزو السببي -بدون درجة كمية الختالف األنماط ما بين داخمية وخارجية-
الستجابات

عينة

الدراسة

من

طالب

كمية

العموم

واآلداب

بالمخواة

طبقاً
(ن=  ،) 502ثم تقدير المتوسط حسب معيار الحكم عمى متوسط االستجابة عمى المقياس؛
والذي سبقت اإلشارة إليو في إجراءات الدراسة ،والجدول ( )00يبين نتائج ىذا اإلجراء6

جدول ( )22المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة (ن=  )523عمى
أبعاد مقياس العزو السببي مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتيا الحسابية
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البعد
النجاح

(بسبب

العوامل

خبرات
الداخمية)
خبرات الفشل (بسبب عوامل غير
مستقرة)
خبرات الفشل (بسبب عوامل مستقرة)
خبرات النجاح (بسبب العوامل
الخارجية)

المتوسط
الموزون (م)

االنحراف
المعياري
(ع)

3.60

1.22

كبيرة

3.56

0.90

كبيرة

2.96

1.05

متوسطة

5

2.56

0.92

قميمة

1

درجة
التوفر

الرتبة
0
5

يتبين من الجدول ( )00أن متوسط استجابات عينة الدراسة من طالب كمية العموم
واآلداب بالمخواة عمى أنماط العزو السببي جاءت عمى النحو التالي :جاء نمط العزو الداخمي
(خبرات النجاح :بسبب العوامل الداخمية) في الرتبة األولى من حيث توافره لدى عينة الدراسة،
حيث جاءت درجتو (كبيرة) بمتوسط حسابي قدره ( )5631وانحراف معياري ( ،)0655بينما
جاء نمط العزو الداخمي (خبرات الفشل :بسبب عوامل غير مستقرة) في الرتبة الثانية من حيث
توافره لدى عينة الدراسة ،حيث جاءت درجتو (كبيرة) بمتوسط حسابي قدره ( )5623وانحراف
معياري ( ،)1661كما جاء نمط العزو الخارجي (خبرات الفشل :بسبب عوامل مستقرة) في
الرتبة الثالثة من حيث توافره لدى عينة الدراسة ،حيث جاءت درجتو (متوسطة) بمتوسط
حسابي قدره ( )5663وانحراف معياري ( ،)0612في حين جاء نمط العزو الخارجي (خبرات
النجاح :بسبب العوامل الخارجية) في الرتبة الرابعة واألخيرة من حيث توافره لدى عينة الدراسة،
حيث جاءت درجتو (قميمة) بمتوسط حسابي قدره ( )5623وانحراف معياري (6)1665
وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة العديمي ( )5103والتي بينت أن نمط العزو
الداخمي لخبرات النجاح ىو أبرز أنماط العزو السببي لدى طالب جامعة اليرموك باألردن،
وبالمثل تتفق مع نتائج دراسة العديمي والزغول ( )5102والتي بينت أن أنماط العزو السببي:
العزو الداخمي والعزو إلى عوامل غير مستقرة جاءت بدرجة مرتفعة لدى طالب جامعة
اليرموك باألردن ،بينما تختمف النتيجة الحالية عن نتائج دراسة أماني المطيري ( )5104والتي
بينت أن نمط العزو المستقر في حالة الفشل جاء متقدماً عمى غيره من أنماط العزو السببي
لدى طالبات الجامعة طالبات جامعة القصيم6
ويعزو الباحث تقدم رتبة العزو الداخمي سواء لخبرات النجاح أو الفشل إلى إدراكات
طالب الجامعة بكمية العموم واآلداب بالمخواة المتعمقة بقدراتيم والظروف البيئية في الجامعة،
وىذان التوجيان (العزو الداخمي :لخبرات النجاح لمعوامل الداخمية ،ولخبرات الفشل إلى عوامل
أن اعتماد الطالب في العزو يرتكز إلى الجيود المبذولة ،فالعزو
غير مستقرة) يشيران إلى ّ
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الداخمي يرتبط بإيمان الشخص بجيده عمى تحصيل األشياء ووضعيا في إطار المسؤولية ،فال
فإن العزو إلى عوامل غير مستقرة يعكس عزو الفرد إلى
يركن إلى الحظ في تفسير النتائج وكذلك ّ
عدم قيامة بالجيد المطموب لتحقيق النجاح.
كما يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء العوامل المتعمقة بطبيعة الطالب الذين يدرسون
أن نظام القبول أساسو تنافسي -مع األخذ بعين االعتبار أنو يوجد حاالت
في الجامعة ،إذ ّ
استثنائية وأخرى مرتبطة بالبرامج الموازية كاالنتساب أو التجسير ،وىو الذي يخضع لو الطمبة
بناء عمى تحصيميم العممي في مرحمة الثانوية -ففي الغالب يرّجح الطالب سبب تحصيميم
العممي وارتباطو بما يبذلونو من جيد في الدراسة بيدف تحقيق الرضا عن التحصيل المنشود،
فإن الجامعة تتبع نظاماً أكاديميا يشجع الطمبة عمى رفع مستواىم
وباإلضافة إلى ذلك ّ
التحصيمي ،أي أن طالب الجامعة من عينة الدراسة الحالية يحاولون إعطاء أنفسيم فرصة
إلثبات ذواتيم من خالل بذل المزيد من الجيد لمحصول عمى معدالت أفضل6
وما ذىب إليو الباحث يتفق مع أدبيات الدراسة -كما في :الموسى5103 ،؛ وحمودة،
 -5103التي تبين أن محاوالت الشخص الرامية إلى فيم الوقائع والمبادئ والقوانين التي تعمل
وفقيا البيئة تنطمق من واقع رغبتو في تأسيس نفسو في عالم مستقر يمكن لو فيو أن يتوقع
المستقبل ويسيطر عميو ،وىكذا فإن ما نرغب في أن نتعممو عن البيئة يتمثل بالظروف
المستقرة والدائمة التي تؤثر بصعوبة الميمة ،ومع ذلك فإن التنبؤات القائمة عمى فيم ىذه
الظروف تبدو مغموطة أحيانا بسبب التأثيرات غير المتوقعة ،وفي الواقع إننا ال نعرف أين
نوجو لومنا أو ثنائنا بالنسبة ليذه التأثيرات وىل يجب أن نموم الشخص أم البيئة أم يجب أن
نثني عمييما؟ إن األحداث المدىشة أو غير المتوقعة ربما تعزى إلى الصدفة أو الفرصة أو
الحظ أو القدر أو التزامن ()Starr& Davila, 2012

نتيجة السؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا:
والذي نص عمى" :ما ىي درجة التمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية العموم واآلداب المخواة؟"
ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية

لمدرجة الكمية عمى مقياس التمكؤ األكاديمي طبقاً الستجابات عينة الدراسة من طالب كمية
العموم واآلداب بالمخواة (ن=  ،)502والجدول ( )05يبين نتائج ىذا اإلجراء6
جدول ( )21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
مقياس التمكؤ األكاديمي مرتبة تنازليا حسب متوسطاتيا الحسابية
رقم الفقرة في
المقياس

المتوسط
الموزون
(م)

الفقرة
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المتوسط
الموزون
(م)

الفقرة
أركز عمى دراستي الجامعية بدالً من
االنحرافات األخرى6
أُخصص الوقت لمراجعة وتدقيق عممي6
االختبارات تعني بالنسبة لي مجرد مذاكرة
ليمة االختبار فقط6
أشعر بحيرة عند وجود أشياء ممتعة في
وقت من المفترض أن أكون عمى أنجاز
ميام دراسية6
عندما أكمف بواجبات ،عادةً ما أضعيا
بعيداً وأنساىا حتى يقترب موعد
استحقاقيا6
في عطمة نياية األسبوع ،أضع خططاً
لمقيام بالواجبات المنزلية والمشاريع ،ولكن
األصدقاء يشغموني عنيا6
تشتتني أمور أخرى عندما أبدأ العمل في
الواجبات6
إذا كنت ال أفيم شيئاً ،فأنا انتظر حتى
ليمة قبل االختبار لمعرفة ذلك6
فقط أذاكر ليمةً واحدةً قبل االمتحانات6
كثي اًر ما أجد نفسي مضيعاً لممواعيد اليامة
األصدقاء عادة ما يميوني عن الواجبات6
انتباىي أثناء أداء الواجبات قصير جداً6
إذا لدي واجب مستحق في منتصف الميل
سأنييو قبل الساعة  05ليالً6
أميل إلى تأجيل األمور إلى اليوم التالي6
أترك المشاريع حتى المحظة األخيرة6
أُفضل التحدث مع األصدقاء أو العائمة
عن أداء الواجبات6
ال أستطيع التركيز عمى دراستي الجامعية
أو أية مشاريع ألكثر من ساعة حتى
أحصل عمى مشتتات6
ال أستغل الكثير من الوقت في دراسة
المقررات المدرسية حتى نياية الفصل
الدراسي6
أعمم أنني يجب عمى أن أنيي أعمالي
الدراسية ،ولكن ال أفعل ذلك6
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االنحراف
المعياري
(ع)

درجة
التوفر

الرتبة

3.48

1.04

كبيرة

0

3.26

0.79

متوسطة

5

3.24

1.29

متوسطة

5

3.23

1.12

متوسطة

1

3.23

1.15

متوسطة

2

3.17

0.84

متوسطة

3

3.11

0.90

متوسطة

4

3.10

1.18

متوسطة

5

3.10
3.07
3.05
3.05

1.16
0.91
1.33
1.07

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

6
01
00
05

2.98

0.99

متوسطة

05

2.97
2.93

1.17
0.89

متوسطة
متوسطة

01
02

2.90

1.31

متوسطة

03

2.89

1.31

متوسطة

04

2.82

0.98

متوسطة

05

2.77

1.08

متوسطة
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رقم الفقرة في
المقياس
3
05
52
5
05
01
الدرجة

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
المتوسط
الموزون
(م)

الفقرة
أضيع الكثير من الوقت عمى أمور غير
ميمة6
ٍ
بوقت
أستعد لمعظم االختبارات قبميا
ٍ
كاف6

قرأت في الكتاب المقرر واطمعت عمى
المالحظات قبل أن آتي إلى الصف
واالستماع إلى المحاضرة6
لقد وجدت نفسي منتظ اًر حتى قبل يوم
واحد عمى بدء مشروع كبير6
القراءة المتسرعة والمحظة األخيرة لمدراسة،
ٍ
الختبار ميم6
ىي أفضل وسيمة لالستعداد
أخصص وقتاً لمعمل المدرسي أوالً بأول
ولذلك ال أكون متعجالً في المذاكرة نياية
الفصل الدراسي6
الكمية لممقياس

االنحراف
المعياري
(ع)

درجة
التوفر

الرتبة

2.71

0.94

متوسطة

51

2.63

1.09

متوسطة

50

2.60

1.28

متوسطة

55

2.55

0.95

قميمة

55

2.45

1.09

قميمة

51

2.45

0.95

قميمة

52

2.95

1.07

متوسطة

تبين النتائج في الجدول ( )05أن مستوى االستجابة لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى
الدرجة الكمية لمقياس التمكؤ األكاديمي جاء بمتوسط ( )5662وبانحراف معياري (،)0614
ثم تشير ىذه النتيجة إلى أن مستوى انتشار التمكؤ األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة من
ومن َّ
طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة جاء بدرجة (متوسطة)6

وتتفق النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود درجة متوسطة لتوفر التمكؤ األكاديمي

لدى أفراد عينة الدراسة من طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة مع نتائج دراسة الجعافرة

( )5103والتي بينت وجود درجة متوسطة من التمكؤ األكاديمي لدى طالب جامعة مؤتة،

كذلك تتفق مع نتائج دراسة الحجاج ( )5101والتي كشفت عن توفر التمكؤ األكاديمي بدرجة

متوسطة بنسبة  % 43لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة الياشمية باألردن ،بينما تختمف

عن نتائج دراسة التح ( )5103والتي بينت وجود درجة منخفضة النتشار التمكؤ األكاديمي

لدى طالب الجامعة6

ويعزو الباحث ما ك شفت عنو النتيجة الحالية من وجود درجة متوسطة لمتمكؤ

األكاديمي لدى طالب الكمية العموم واآلداب بالمخواة إلى بعض السموكيات التي يقوم بيا
الطالب الجامعيون بسبب انعدام الطاقة ،والشعور بالتعب السريع وعدم الرغبة في إتمام
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الواجبات ،كما يرى الباحث أن وجود الدرجة المتوسطة لمتمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة
عينة الدراسة الحالية قد يرجع إلى عدة أسباب منيا أن الدراسة بالجامعة تعطي لمطالب الحرية

في الحضور والمتابعة ،وليس مثل ما يحدث في المدارس من االلتزام بالحضور ومتابعة

الواجبات أوالً بأول ،باإلضافة إلى أن طالب الجامعة قد ينشغمون بأمور ونشاطات أخرى
ويعطوىا أولوية وأىمية عن االستذكار ،أو ربما وجود متغيرات مثيرة ومرغوبة لمطالب كقضاء
وقت طويل أمام الكمبيوتر أو األجيزة اإللكترونية ،وشبكات التواصل اإللكترونية ،والبرامج

اإللكترونية في أجيزة اليواتف المحمولة ،مما يجعميم يقضون فترة أقل من المطموب إلنجاز
الميام األكاديمية ،وبالتالي يميمون إلى تأجيل االستذكار والميام الدراسية آلخر لحظة ،وعندما

يقترب موعد االختبار ،كما أنيم أقل ضبطا وتحكما في الوقت وتنظيمو.

نتيجة السؤال الثالث وتفسيرىا ومناقشتيا.
)0.05

ونصو" :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 (αبين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس العزو السببي ،ومتوسط

استجاباتيم عمى مقياس التمكؤ األكاديمي؟"6

حيث تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب مصفوفة معامالت االرتباط

المتبادلة بين الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي وأنماط العزو السببي ،فجاءت النتائج كما يمي:
جدول ( )25معامالت االرتباط بين أنماط العزو السببي والتمكؤ األكاديمي
التمكؤ األكاديمي
مستوى الداللة
قيمة (ر)

أنماط العزو السببي
خبرات النجاح (بسبب العوامل الداخمية)

-1611

1610

خبرات النجاح (بسبب العوامل الخارجية)

1604

1610

خبرات الفشل (بسبب عوامل غير مستقرة)

-1655

1610

خبرات الفشل (بسبب عوامل مستقرة)

1630

1610

قيمة (ر) عند (ن= )502

عند مستوى 1600 =1612

وعند مستوى 1602 =1610

يتبين من الجدول ( )05التالي ما يمي :وجود عالقة ارتباطية (سالبة) ودالة إحصائياً
عند مستوى داللة ( )1610بين التمكؤ األكاديمي وكل من نمطي :خبرات النجاح
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(بسبب العوامل الداخمية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل غير مستقرة) حيث بمغ معامل
ارتباطيما ( ،)-1611و( ،)-1655وكذلك وجود عالقة ارتباطية (موجبة) ودالة إحصائياً عند
مستوى داللة ( )1610بين التمكؤ األكاديمي وكل من نمطي :خبرات النجاح
(بسبب العوامل الخارجية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل مستقرة) حيث بمغ معامل ارتباطيما
( ،)1604و( )1630عمى الترتيب6
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود عالقة ارتباطية (سالبة) ودالة

إحصائياً عند مستوى داللة ( )1610بين التمكؤ األكاديمي وكل من نمطي :خبرات النجاح
(بسبب العوامل الداخمية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل غير مستقرة) إلى أن سيطرة العزو
الداخمي لألحداث تجعل الطالب يقرون بمسؤولياتيم ،ووفقيا يبنون توجيات نشاطاتيم
وتحصيميم الدراسي ،كما يربطون بين قدرتيم عمى أداء الميام التي يكمفون بيا وبين النتائج
المترتبة عمى أدائيم ىذا ،ولذا فيم يدركون خطورة التمكؤ في انجاز الميام األكاديمية ،ويعبرون
عن تحمميم لممسؤولية إذ حدث ذلك منيم ،وال يبحثون عن مبررات لذلك ،أي أن ىؤالء الطمبة
إذا ما سيطرت عمييم أنماط العزو الداخمية فال مجال لدييم إطالقاً لحدوث التمكؤ األكاديمي6
بينما يمكن عزو النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود عالقة ارتباطية (موجبة) ودالة

إحصائياً عند مستوى داللة ( )1610بين التمكؤ األكاديمي وكل من نمطي :خبرات النجاح
(بسبب العوامل الخارجية) ،وخبرات الفشل (بسبب عوامل مستقرة) إلى قوة تأثير العزو
الخارجي في تغيير سموك التمكؤ لدى الطالب ،حيث أنو إذا ما توفرت لدييم أنماط العزو
الخارجية ،فإنيا تدعم سموك التسويف لدييم ،وىو األمر الذي يوضح أنو كمما كان الطالب
لديو مدركات عزو خارجية عن تصرفاتو ،فإنو يدرك أن نجاحو ما ىو إال نتيجة لمحظ

والنصيب ،وعندما يفشل في أدائو الدراسي فإنو ال يعترف بأنو لم يبذل الجيد الكافي لمنجاح،
أو أنو لم يكن قاد اًر عمى إنجازه6

نتيجة السؤال الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا:
 (αفي أنماط
ونصو" :ما داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى داللة )0.05
العزو السببي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة والتي تُعزى لمتغيري (التخصص،
المستوى الدراسي)؟"6

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم ما يمي:
أوالً :حساب داللة الفروق في العزو السببي وفقاً لمتغير التخصص:
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العزو السببي وعالقتو بالتمكؤ األكاديمي
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حيث تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
عمى أنماط العزو السببي ،ثم تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي عينتين
مستقمتين؛ وذلك نظ اًر لتوزيع عينة الدراسة وفقاً ليذا المتغير إلى مجموعتين :طالب
التخصصات العممية ويمثميا ( )014طالباً ،وطالب التخصصات األدبية ويمثميا ()035
طالباً ،فجاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:
جدول ( )21نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين عينة الدراسة في أنماط العزو السببي
طبقاً لمتغير (التخصص)

النمط

مصدر
التباين

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

خبرات النجاح (بسبب
العوامل الداخمية)
خبرات النجاح (بسبب
العوامل الخارجية)
خبرات الفشل (بسبب
عوامل غير مستقرة)
خبرات الفشل (بسبب
عوامل مستقرة)

العممي
األدبي
العممي
األدبي
العممي
األدبي
العممي
األدبي

23.60
18.80
15.55
16.01
21.27
21.86
21.01
21.93

3.59
2.39
3.61
2.30
3.57
4.86
3.11
3.06

قيمة
(ت)

الداللة
اإلحصائية

درجة
الحرية
505

05642

1610

505

-0655

505

-0655

505

-0614

1605
غير دالة
1655
غير دالة
1656
غير دالة

يتبين من الجدول ( )01السابق ما يمي :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
 (αبين متوسطات استجابات عينة طالب التخصصات العممية،
مستوى داللة )0.05
وعينة طالب التخصصات األدبية في أنماط :خبرات النجاح (بسبب العوامل الخارجية)،
وخبرات الفشل (بسبب عوامل غير مستقرة) ،وخبرات الفشل (بسبب العوامل المستقرة) ،وكذلك
 (αبين متوسطات استجابات
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05
عينة طالب التخصصات العممية ،ومتوسطات استجابات عينة طالب التخصصات األدبية في
نمط :خبرات النجاح (بسبب العوامل الداخمية) لصالح طالب التخصصات العممية6
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نمط العزو الخارجي لخبرات
النجاح لدى عينة الدراسة الحالية إلى أن الطالب باختالف تخصصاتيم يحبون أن يعزو ما
يمرون بو من خبرات ناجحة إلى ذواتيم وليس إلى عوامل خارجية لتعارض ذلك مع مفيوم
الذات لدييم في تمك المرحمة العمرية؛ والتي يعتز فييا الطالب الجامعي بإنجازاتو ،ولذا فإن
طالب التخصصات العممية واألدبية عمى حد سواء يتجنبون نمط العزو الخارجي لخبرات
ثم جاءت استجاباتيم متقاربة6
النجاح ،ومن ِّ

ثانياً :حساب داللة الفروق في العزو السببي وفقاً لمتغير المستوى الدراسي:
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط العزو السببي
وفقاً لمتغير المستوى الدراسي كما تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي
( )One-Way ANOVAلمتأكد من صدق ىذه الفروق بين فئات ىذا المتغير الثالثة6
جدول ( )23نتائج تحميل أحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
عمى أنماط العزو السببي طبقاً لمتغير المستوى الدراسي
المحاور
خبرات النجاح
(بسبب العوامل
الداخمية)
خبرات النجاح
(بسبب العوامل
الخارجية)
خبرات الفشل
(بسبب عوامل
غير مستقرة)
خبرات الفشل
(بسبب عوامل
مستقرة)

مصدر التباين

مجموع
مربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

81.62
4714.56
4796.18
10.64
2959.44
2970.08
24.39
5798.13
5822.52
25.73
3481.41
3507.14

قيمة(ف)

الداللة
اإلحصائية

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

0.07
غير دالة

2
312
314
2
312
314
2
312
314
2
312
314

40.81
15.11

2.70

5.32
9.49

0.56

0.57
غير دالة

12.19
18.58

0.66

0.52
غير دالة

12.86
11.16

1.15

0.32
غير دالة

تظير النتائج المبينة بالجدول ( )02عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
استجابات أفراد عينة من طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة عمى أنماط العزو السببي وفقاً
لمتغير المستوى الدراسي ،حيث لم تصل قيمة (ف) في اختبار تحميل التباين حد الداللة

اإلحصائية في األنماط األربعة المقاسة6
ويعزو ا لباحث ىذه النتيجة إلى أن أنماط العزو السببي تمثل مدركات معرفية تميز
باالستقرار في الشخصية اإلنسانية ،وبالتالي فيي تحتاج لتغييرىا إلى خبرات مغايرة متراكمة
وليست طارئة؛ أي أنيا تتغير وفق معايير زمنية طويمة المدى ،ومع تقارب المدى العمري بين
فئات متغير المستوى الدراسي والذي يتراوح ما بين ( )06إلى ( )50عاماً يتبين أن ىذا العامل
غير متوفر في ذلك المدى العمري ،ولذا فإن المدركات المعرفية المتعمقة بتشكيل نمط العزو
السببي لدى طالب كمية العموم واآلداب تقارب إلى حد كبير لم يكشف عن فروق حقيقية في
ثم جاءت الفروق وفق ىذا
أنماط العزو وفقاً لممستوى الدراسي الذي يدرس بو الطالب ،ومن َّ

المتغير غير دالة إحصائياً6
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نتيجة السؤال الخامس ومناقشتيا وتفسيرىا:
 (αفي

والذي نص عمى" :ما داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى داللة )0.05

درجة التمكؤ األكاديمي لدى طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة والتي تُعزى لمتغيري
(التخصص ،المستوى الدراسي)؟"6

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم ما يمي:
أوالً :حساب داللة الفروق في التمكؤ األكاديمي وفقاً لمتغير التخصص:
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
عمى الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي ،ثم تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
عينتين مستقمتين؛ وذلك نظ اًر لتوزيع عينة الدراسة وفقاً ليذا المتغير إلى مجموعتين :طالب
التخصصات العممية ويمثميا ( )014طالباً ،وطالب التخصصات األدبية ويمثميا ()035

طالباً ،فجاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:

جدول ( )21نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين عينة الدراسة في الدرجة الكمية لمتمكؤ
األكاديمي طبقاً لمتغير (التخصص)
النمط
الدرجة

الكمية

لمتمكؤ األكاديمي

مصدر

المتوسط

االنحراف

التباين

الحسابي

المعياري

العممي

71.41

6.68

األدبي

75.76

9.80

درجة الحريةقيمة (ت)
505

-1625

الداللة
اإلحصائية
1610

يتبين من الجدول ( )03وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
)0.05

 ((αبين متوسطات استجابات عينة طالب التخصصات العممية ،ومتوسطات

استجابات عينة طالب التخصصات األدبية في الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي لصالح طالب
التخصصات األدبية6
وتتفق النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق في درجة التمكؤ األكاديمي لصالح
طالب التخصصات األدبية مع نتائج دراسة كل من :الجعافرة ()5103؛ والحجاج ()5101؛
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واإلركوازي ( )5105والتي جاءت الفروق فييا في الدرجة الكمية لمتمكؤ لصالح طالب الجامعة
في التخصصات األدبية ،بينما تختمف عن نتيجة عبد اهلل ( )5105والتي بينت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في التمكؤ األكاديمي تعزى لمتغير التخصص6
ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى كون طالب التخصصات العممية مطالبين باختبارات
متعددة عمى مدار أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي ،كما أنيم مطالبين بواجبات متنوعة،
وعمييم حضور المحاضرات التطبيقية في المعامل ،وبالتالي فميس لدييم فرصة تأخير الميام
األكاديمية المطالبين بيا ،فالتأخير يترتب عميو صعوبات في تحصيل المحتوى العممي لممواد
التي يدرسونيا ،وبالتالي عمييم متابعة كل الدروس وعدم التمكؤ6

ثانياً :حساب داللة الفروق في التمكؤ األكاديمي وفقاً لمتغير التخصص:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدرجة الكمية لمتمكؤ األكاديمي
وفقاً لمتغير المستوى الدراسي كما تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي (One-Way
) ANOVAلمتأكد من صدق ىذه الفروق بين فئات ىذا المتغير الثالثة6

طبقاً جدول ( )21نتائج تحميل أحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات استجابات عينة
الدراسة عمى التمكؤ األكاديمي طبقاً لمتغير المستوى الدراسي
المحاور
الدرجة الكمية لمتمكؤ
األكاديمي

مصدر التباين

مجموع
مربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

93.36

2

46.68

داخل المجموعات
المجموع

23928.71
24022.06

312
314

76.70

قيمة(ف)

0.61

الداللة
اإلحصائية
0.55
غير دالة

تظير النتائج المبينة بالجدول ( )04عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
استجابات أفراد عينة من طالب كمية العموم واآلداب بالمخواة عمى الدرجة الكمية لمتمكؤ
األكاديمي وفقاً لمتغير المستوى الدراسي ،حيث لم تصل قيمة (ف) في اختبار تحميل التباين
حد الداللة اإلحصائية6
وتختمف النتيجة الحالية في داللتيا عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
التمكؤ األكاديمي عن نتائج دراسة كل من :لينة الجنادي وابتسام عيسى ( ،)5102والحجاج
( ) 5101والتي كشفت عن وجود فروق في درجة التمكؤ تعزى لممستوى الدراسي المتقدم،
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ونتائج دراسة أبو غزال ( )5105والتي كشفت نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائياً في
انتشار التسويف األكاديمي تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،إذ كانت نسبة التسويف أعمى لدى
طمبة السنة الرابعة منو لدى طمبة السنوات األخرى ،وكذلك تختمف عن نتائج دراسة يونج
( )Yong, 2010التي بينت أن الطمبة األكبر سنا يسوفون أكثر من األصغر سناً6
ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى تقارب الخبرات والمدى العمري بين طالب
المستويات المقاسة ،مما يجعل العوامل التي من شانيا التأثير عمى درجة التمكؤ األكاديمي

غير متوفرة ،وعميو فقد تقاربت درجة طالب كل مستوى إلى الحد الذي لم يكشف عن فروق
بينيما في ىذا المتغير6

توصيات الدراسة:
 60العمل عمى تعزيز أنماط العزو السببي اإليجابية خاصة تمك المتعمقة بالعزو الداخمي
لخبرات النجاح والفشل عمى حد سواء6
 65تفعيل الخدمات اإلرشادية داخل نطاق الكمية؛ والتي تعمل عمى تدعيم الجوانب النفسية

اإليجابية لدى الطالب ،والتخفيف من حدة المدركات السمبية التي تؤثر عمى توجو الطالب
نحو العزو الخارجي لخبرات الفشل التي يمرون بيا6

 65حث أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو تكميف الطالب بالواجبات والميام األكاديمية
التي تجعميم يحرصون عمى بذل الجيد في أدائيا ،وىو األمر الذي ينعكس عمى خفض
درجة التمكؤ األكاديمي لدييم6
 61نشر وعي داخل نطاق الجامعة وخارجيا بخطورة التمكؤ األكاديمي ،مما ًيوجد باعثاً لدى
الطالب نحو البعد عن ىذا السموك غير المجدي ،كذلك العمل عمى إيجاد آليات لمتعامل
المباشر مع أسباب ىذا السموك لدى الطالب ،وتزويدىم بيا بحيث يتمكن الطالب من
مواجية ىذه األسباب مواجية فاعمة6
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مراجع الدراسة:
أوالً :المراجع العربية.
أبو حمادة ،عبد الموجود عمي ( 6)5113العوامل المؤثرة عمى مستوى األداء األكاديمي لطالب
التعميم الجامعي 6المجمة العممية لإلدارة ،ع(633-53 ،)0
أبو راسين ،محمد حسن ( 6)5102اإلرجاء األكاديمي وعالقتو بكل من الثقة بالذات والمعدل
الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات السنة التحضيرية بجازان6
دراسات تربوية ونفسية :مجمة كمية التربية بالزقازيق – مصر ،ع(،)55
6055 – 45
أبو عالم ،رجاء محمود ( 6)5105مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية 6ط ( ،)4
القاىرة :دار النشر لمجامعات6
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أخرس ،نائل محمد ( 6)5102أنماط العزو السببي المرتبطة باالكتئاب لدى عينة من طالبات
جامعة الجوف 6مجمة التربية (جامعة األزىر) -مصر ،ع(،)035
6162-120
التح ،زياد خميس ( 6)5103التسويف األكاديمي وعالقتو باستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى
عينة من الطمبة الجامعيين 6التربية بجامعة األزىر -مصر ،ع(،)035
6550-515
توفيق ،نجاة عمي ودرويش ،ناجي صالح ( 6)5111األفكار الالعقالنية وعالقتيا بالتوافق
الشخصي والعزو السببي لمتحصيل لدى طالب الثانوية العامة 6المؤتمر
السنوي لكمية التربية جامعة المنصورة "نحو رعاية نفسية وتربوية أفضل
لذوي

االحتياجات

الخاصة"،

جميورية

مصر

العربية،

6566-535
الجعافرة ،إبراىيم موسى ( 6)5103مستوى الضغوط النفسية وعالقتيا بالتمكؤ األكاديمي لدى
طمبة جامعة مؤتة 6رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العميا،
جامعة مؤتة6
الحجاج ،حرب خمف ( 6)5101التسويف األكاديمي وعالقتو بمفيوم الذات األكاديمي لدى
الطمبة الجامعيين 6رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة البحث العممي
والدراسات العميا ،الجامعة الياشمية6
الحربي ،متعب سالم ( 6)5102ميارات ما وراء التعمم وعالقتيا بأبعاد العزو السببي لمنجاح
والفشل األكاديمي والتفكير الناقد لدى طالب جامعة القصيم 6رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة القصيم6

حمودة ،مريم مجيد ( 6)5103العزو السببي التحصيمي لدى مرتفعي ومنخفضي الفاعمية
الذاتية –دراسة مقارنة في ضوء متغير التحصيل 6-رسالة ماجستير،
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر-بسكرة6
حواشين ،مفيد نجيب ( 6)5112العالقة بين العزو السببي لمنجاح والفشل والمجال اإلدراكي
لطمبة الصف التاسع 6إربد لمبحوث والدراسات – األردن045 ،5)5( ،
6066 -
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عمان :دار عمار6
ال ارزي ،محمد بن أبي بكر ( 6)5112مختار الصحاح 6ط(ّ ،)6

الزق ،أحمد يحيى ( 6)5100فاعمية برنامج لمتدريب عمى العزو السببي في رفع مستوى
التحصيل لدى الطمبة الجامعيين 6دراسات :العموم التربوية،)5(55 ،
6255-253

سكران ،السيد عبد الدايم ( 6)5101البناء العاممي لسموك اإلرجاء لمميام األكاديمية ونسبو
انتشاره ومبرراتو وعالقتيا بالتحصيل لدى تالميذ المرحمتين الثانوية

والمتوسطة بمنطقة عسير بالمممكة العربية السعودية 6مجمة كمية التربية
باإلسماعيمية ،ع(641-0 ،)03
سميمان ،شاىر عمي وأبو زريق ،ناصر ( 6)5114مشكالت طالب كمية المعممين بتبوك في
المممكة العربية السعودية من وجية نظر الطالب في ضوء بعض
المتغيرات 6رسالة التربية وعمم النفس-الرياض ،ع(645-22 ،)55
سميث ،الري مجد وأبو عمة ،عبد الرحمن عمي ( 6)5105التعميم العالي في المممكة العربية
السعودية اإلنجازات والتحديات والفرص 6سبرينغر6
صالح ،عمي عبد الرحيم وصالح ،زينة عمي ( 6)5105التسويف األكاديمي وعالقتو بإدارة
الوقت لدى طمبة كمية التربية 6دراسات عربية في التربية وعمم النفس،
6540-515 ،)5(55
العتوم ،عدنان يوسف وعالونة ،شفيق فالح وجراح ،عبد الناصر دياب وأبو غزال ،معاوية
محمود ( 6)5115عمم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق 6ط(،)5
عمان :دار المسيرة6
ّ

العديمي ،نداء محمد والزغول ،رافع السيد ( 6)5102نموذج سببي لمعالقات بين العزو السببي
لمسموك والعجز المتعمم والتوافق األكاديمي 6المجمة األردنية في العموم
التربوية6515-550 ،)5(00 ،
عمر ،حسن أحمد ( 6)5115محددات التسويف األكاديمي وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية
والدراسية لدى عينة من طالب الجامعة 6مجمة كمية التربية ،جامعة
أسيوط6513-522 ،)5( 51 ،
العواممة ،حابس سميمان ( )5101الدافعية 6عمان :االىمية لمنشر والتوزيع6
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غباري ،ثائر محمد وأبو شندي ،يوسف السيد وأبو شعيرة ،خالد عمي وجرادات ،نادر محمد
( 6)5105أنماط العزو السببي لمنجاح والفشل لدى الطمبة الجامعيين
في ضوء متغيري الجنس وحرية اختيار التخصص 6مجمة جامعة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات6503-056 ،)5(55 ،
عمان :دار الفكر6
قطامي ،يوسف محمود ( 6)5112نظريات التعمم والتعميمّ 6

محمد ،مسعد عبد العظيم ( 6)5105دراسة لسموك التسويف األكاديمي في عالقتو ببعض
مكونات الدافعية واستراتيجيات التعمم وبعض المتغيرات لدى طالب
الجامعة 6مجمة كمية التربية -جامعة أسوان ،ع(6251-154 ،)54
المطيري ،أماني صالح ( 6)5104العزو السببي لمنجاح والفشل وعالقتو ببعض جوانب بيئة
التعمم المدركة لدى طالبات جامعة القصيم 6رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة القصيم6
الموسى ،بدر موسى ( 6)5103ميارات ما وراء المعرفة وعالقتيا بكل من التفكير الناقد
واالستنباط-االنطواء وأسموب العزو السببي لدى طالب جامعة القصيم6
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة القصيم6
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