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 Abstract:  

 

The aim of this study was to evaluate the ego strength, perceived stress and 

emotional sensitivity predictive values of academic boredom and to compare the 

academic boredom in light of different level of the university study (preparatory 

year - bachelor - master).the study sample included (250) students at the 

university of Jeddah. The results of the study indicated that approximately 

(15.0%) of the academic boredom variance can be explained by ego strength and 

perceived stress only for bachelor degree and master students, Also to the 

presence of a statistically significant difference at the level (0.01) on the 

academic boredom scores between the preparatory year students and 

undergraduate students for the benefit of undergraduate students, and the 

presence of a statistically significant difference between the preparatory year 

students and master's students for the benefit of master students, and the 

presence of a statistically significant difference Between undergraduate and 

master students on academic boredom scores for master students. 
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. قووووة األنوووا والضووو ا النفسوووي املووودرك واحلساسوووية االنفعاليوووة كعوامووول منبئوووة    (2022)حوووا .  عبووودالوها .

 209–161 (،1) 8 جملة العلوم الرتبوية،بالضجر األكادميي لدى طال  جامعة جدة. 

 

بالضجر قوة األنا والض ا النفسي املدرك واحلساسية االنفعالية كعوامل منبئة 

 األكادميي لدى طال  جامعة جدة

  (1)حممد صاحل عبدالوها بن د. حا  

  املستخلص:

 النفسـي  والضـغط  األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة مقدار عن الكشفإىل  الدراسة هدفت

إىل  باإلضـافة  ،جـدة  جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسـية  املدرك

ــجر يف الفــرق عــن الكشــف  ســنة)اجلامعيــة  الدراســية املرحلــة اخــتالف ظــل يف األكــادميي الض

 نتـائج  طالًبا جبامعة جدة. أشـارت ( 260) الدراسة عينة مشلت (.ماجستري– بكالوريوس-حتضريية

 مبعرفـة  األكادميي الضجر متغري على التباين من (%16.0)يقارب  ما تفسري ميكن هإىل أن الدراسة

 (0.01) مسـتوى  عنـد  إحصـائيًّا  دال فـرق  لوجـود  باإلضـافة ، فقـط  املـدرك  النفسي والضغط األنا قوة

 البكـالوريوس  مرحلـة  وطالب التحضريية السنة طالب بني األكادميي الضجر مقياس درجات على

 وطالب التحضريية السنة طالب بني إحصائيًّا دال البكالوريوس، ووجود فرق مرحلة طالب لصاحل

 مرحلــة طــالب بــني إحصــائيًّا دال املاجســتري، ووجــود فــرق  مرحلــة طــالب لصــاحل املاجســتري مرحلــة

 طــالب لصــاحل األكــادميي الضــجر مقيــاس درجــات علــى املاجســتري مرحلــة وطــالب البكــالوريوس

 .املاجستري مرحلة
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 :مقدمه

ذات الشق  النفسية حتظى الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية اليت تعنى بتناول املشكالت

ــة     اجلامعــة طــالب تواجــه الــيت األكــادميي ــة كــربى ضــمن اجنــدة كربيــات املنظمــات الدولي اهمي

ــن         ــبرية مـ ــة كـ ــدة جملموعـ ــم املتحـ ــة االمـ ــرار منظمـ ــد اقـ ــة بعـ ــة خاصـ ــري احلكوميـ ــة وغـ احلكوميـ

ما وثيقـة  اسرتاتيجيات العمل الدولي لرعاية الشباب ومتكينهم أكادمييًّا ونفسـيًّا واجتماعيًّـا ال سـي   

حتديـدا علـى    املرحلـة اجلامعيـة   اجلديدة؛ بهدف مساعدة الشباب وطـالب  لأللفية اإلمنائية األهداف

 وحل خمتلف املشكالت والعقبات اليت قد تواجههم. حاجاتهم وإشباع أهدافهم حتقيق

 Academic Boredom األكـادميي  أن الضـجر  John; Sharp & Young (2018)ويـرى  

واالنفعــاالت الســلبية انتشــارا بــني اوســايف طــالب املرحلــة        النفســية  املشــكالت  أكثــر  يعتــرب مــن 

اجلامعية، فهو يعتـرب مؤشـًرا انفعاليًّـا وصـيغة إجرائيـة للكـثري مـن املشـكالت املرتبطـة بالتحصـيل           

مفهـوم الـذات األكادمييـة، وتـدني الدافعيـة       ضاملسـتقبل، واخنفـا   الدراسي، كقلق االختبار وقلق

معتقدات كفاءة الذات األكادميية، وعدم الرضا عـن احليـاة اجلامعيـة، وصـعوبة      لإلجناز، وتشوه

 األكادميي. قالتوافق الدراسي، وزيادة معدالت التسويف األكادميي، واالحرتا

%( مــن طــالب اجلامعــات  26أن ) Eric; Hanushek &Peterson (2018)وتشــري دراســة 

 & Andersson., Hennerdalأشارت دراسة حني  االمريكية يعانون من الضجر األكادميي، يف

Malmberg (2018). ( مــن طــالب اجلامعــات الســويدية يعــانون منــه، امــا دراســة   18أن )%Han 

ــارت إىل أن ) (2018) ــجر      22فأشـ ــكلة الضـ ــن مشـ ــانون مـ ــة يعـ ــات الكوريـ ــالب اجلامعـ ــن طـ %( مـ

تشـار الضـجر   فأشارت إىل نسـبة ان  Manta; Lopes & Minatto (2018)دراسة  ااألكادميي، أم

 %(.28األكادميي بني اوسايف طالب وطالًبات اجلامعات الربازيلية فبلغت )

ويــرى الباحــث ان تلــك املؤشــرات االحصــائية تشــري وبشــكل واضــح إىل أن مشــكلة الضــجر  

األكادميي تعد مشكلة عاملية ليست مقتصرة على منطقـة جغرافيـة أو ثقافـة اجتماعيـة، كمـا أن      

معانـاة طـالب    مستوى كبري، فهي مشكلة نفسية تربوية تعمق من ارتفاع على حنو مؤشراتها تزداد

واسـرتاتيجيات الـتعلم، وتعيـق     أفكـارهم  احليـاة األكادمييـة، وتشـتت    املرحلة اجلامعية من ضغويف

أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إىل أنها تشـعرهم بعـدم القـدرة علـى اسـتيعاب       مع انسيابية تعاملهم

امعية مبا يزيد من معاناتهم من مشـكلة العـبء املعـريف الـداخلي، وتسـهم يف      حمتويات املقررات اجل
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داخــل  اجملتمعيــة واملشــاركة الالصــفية تشــتيت انتبــاههم، وتقلــل مــن درجــة اخنــراطهم يف األنشــطة 

 اروقة اجلامعة.

 مشكلة الدراسة: 

 Liu, 2017; Pedro; Gustavo & Copit, 2018; 2019اتفقــت دراســة كــل مــن )

(Ohanaka; and Adeleke & Oladipo,   علــى أن مشــكلة الضــجر األكــادميي لــدى طــالب

كبرًيا لدى املعنيني بالتعليم اجلامعي والقائمني على خدمات اإلرشاد  املرحلة اجلامعية متثل هاجًسا

النفسي واألكادميي، مما افرز فجوة حبثية ليس من السهولة مبكان تشكيل تصور واسـرتاتيجية  

واضـحة جتاههـا، خاصـة يف ظـل تفاعـل سـببني ميكـن مـن خالهلمـا تربيـر اجـراء الدراسـة             إرشادية 

 احلالية، هما: 

متثل يف حداثة مفهوم الضجر األكادميي ضمن ادبيات البحوث النفسية والرتبوية، وهـذا مـا   األول: 

  اتضح يف ندرة الدراسات العربية واحمللية.

ــاني ــذه        الث ــرتبط به ــؤثر أو ت ــة الــيت ميكــن ان ت ــتغريات النفســية والرتبوي ــرة وتعــدد امل ــل يف كث : متث

 الظاهرة النفسية. 

 ويف ضـــوء املقاربـــة العلميـــة بـــني نـــدرة الدراســـات والبحـــوث الـــيت تناولـــت مشـــكلة الضـــجر 

النفســي يف البيئــة احملليــة واالتســاق مــع ادبيــات البحــث    اجلامعيــة املرحلــة طــالب لــدى األكــادميي

ــية املـــدرك النفســـي والضـــغط األنـــا والرتبـــوي االجنبيـــة احلديثـــة ال ســـيما مـــتغريات قـــوة   واحلساسـ

 االنفعالية؛ وعليه حدد الباحث مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة التالية: 

 االنفعاليـة  واحلساسـية  املـدرك  النفسـي  لكل مـن قـوة األنـا والضـغط     ةما مقدار القيمة التنبؤي .1

 جامعة جدة؟ طالب لدى األكادميي ضجرللتنبؤ بال

املرحلة الدراسية اجلامعيـة   الختالف يعزى األكادميي الضجر يف إحصائيًّا دال فرق يوجد هل .2

 جدة؟ جامعة طالب ماجستري( لدى–بكالوريوس -)سنة حتضريية

 : دراسةهدف ال

 النفسـي  والضـغط  األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة الكشف عن مقدارإىل  الدراسة هدفت

إىل  ةباإلضـاف ، جـدة  جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسـية  املدرك
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ــن الفــرق   ــجر يف الكشــف ع  ســنة)اجلامعيــة  املرحلــة الدراســية  يف ظــل اخــتالف  األكــادميي الض

 .(ماجستري - بكالوريوس - حتضريية

 : دراسةأهمية ال

 : من خالل دراسةأهمية ال تبرز

الدراسة االوىل من نوعها يف البيئة السعودية اليت تتناول  -على حد اطالع الباحث–أنها تعترب  .1

 مشكلة الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

اختالف مستوى الضجر  أسبابأنها حتاول تقديم تصورات نظرية وتطبيقية تسعى إىل فهم  .2

طالب هذه املرحلة خمتلف أفراد هذه عاني منها اليت ياألكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية 

 الشرحية.

 أنها تأتي كاستجابة للتوجهات الوطنية والعاملية اليت تدعو إىل ضرورة مساعدة الشباب على .3

 . تواجههم قد اليت والعقبات املشكالت خمتلف وحل حاجاتهم وإشباع أهدافهم حتقيق

 : دراسةمصطلحات ال

 االهتمام بفقدان فيها الطالب يشعر سارة غري انفعالية حالةالضجر األكادميي: يعرف بأنه  .1

 بالدرجة ويعرف إجرائيًّا عنه. االنصراف يف فيه، والرغبة الرتكيز وصعوبة الدراسي باجملال

 باجملال االهتمام بفقدان الطالب فيها يشعر اليت السارة غري االنفعالية احلالة عن تعرب اليت

 الضجر مبقياس تقدر كما عنه االنصراف يف والرغبة ،فيه الرتكيز وصعوبة الدراسي

 (.2015) حبيص األكادميي إعداد

 والواقع. وتعرف العليا واألنا اهلو مطالب مع بفاعلية التعامل على القدرة تعرف بأنها: األنا قوة .2

 (.1988) كفايف مقياس الطالب على عليها حيصل اليت الدرجات جمموع بأنها إجرائيًّا

 الغضب مشاعر يف تتمثل واليت لألفراد السلبية الفعل ردة بأنها تعرف: االنفعالية احلساسية .3

 عليها حيصل اليت الدرجات جمموع: بأنها إجرائيًّا وتعرف. احلاد واالنتقاد والعدوانية واليأس

  (.2015) العتابي إعداد االنفعالية احلساسية مقياس على إجابته نتيجة الطالب

 ذلك يتفاعل حياته، حيث يف ضاغط وجود الفرد إدراك بأنه املدرك: يعرفالضغط النفسي  .4

 بها يدرك اليت الكيفية يف بدورها توثر النفسية، واليت املعرفية الفرد خصائص مع احلدث
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 نتيجة الفرد عليها حيصل اليت الدرجات جمموع: بأنها إجرائيا ويعرف .احلدث ذلك الفرد

 (.2018) الزهراني املدرك إعداد إعداد الضغط النفسي مقياس على إجابته

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :Academic Boredom : الضجر األكادمييأواًل

يعترب مفهوم الضجر األكادميي أحد املفاهيم النفسية املنبثقـة عـن مفهـوم الضـجر النفسـي،      

يراد به تلك احلالة الوجدانية السلبية  Andreas & John (2018) فالضجر النفسي وفقا ملا ذكره

الدافعيـة، كمـا أن الضـجر     بتشتت االنتباه ونقـص  واحليوية املصحوبة االهتمام اليت تتصف بفقدان

 مـن  حالـة  الـذات  علـى  النفسي يعرب عن جمموعـة مـن االنفعـاالت والسـلوكيات السـلبية الـيت تضـفي       

 .واملتعة املعنى من خالية احلياة جيعل والالوعي، الذي والصمت والكسل الكدر

ان الضـجر األكـادميي يعـد مفهوًمـا      John & Sharp & Hemmings (2017) ويـذكر 

حديًثا دخل إىل حيز البحث النفسي والرتبوي للداللة على منظومة اخلـربات الوجدانيـة السـلبية الـيت     

مبصـادر مـثريات    املعـريف واالنفعـالي   األكـادميي والـوعي   الرتكيـز  املـتعلم علـى   عدم القـدرة  تتضمن

البيئة األكادميية واهميتها يف اتقان نـواتج الـتعلم املضـمنة يف املنـاهج الدراسـية، فهـي حالـة نفسـية         

يفقد من خالهلا املتعلم رضاه وطموحـه الدراسـي مبـا يـنعكس سـلًبا علـى حتصـيله الدراسـي عطًفـا          

 Kögler ات السياق يشريعلى ترسيخ االجتاهات السلبية حنو الدراسة اجلامعية بشكل عام. ويف ذ

& Göllner (2018)  يعرب عن تكوين معريف خاطئ غالًبـا مـا يسـهم يف     األكادمييإىل أن الضجر

 املنـاهج  حتديد شكل ومستوى ومنط التوقعات الذاتية للعمليـات املرتبطـة بالتحصـيل الـيت تشـتملها     

 التدريس اجلامعي. الدراسية، وأنشطة

 Goetz; Frenzel &, Lipnevich, 2017); Pekrun; Hall & Perryويتفـق كـل مـن    

( على اعتبار الضجر األكادميي خربات وجدانية ومعرفية تراكمية تدفع بـاملتعلم اللجـوء إىل   2017

 االســتجابات الــيت تفتقــد للمشــاركة الفاعلــة والتقليديــة الرتيبــة املفرغــة مــن مضــمون معنــى احليــاة  

 .عنها فيها واالنصراف استمراره الوجودية داخل بيئات التعلم والرغبة ويف عدم

مكونـات   (6) أن مفهـوم الضـجر األكـادميي يتضـمن     Lim & Olanike (2018) ويـرى 

 اإلحساس بافتقار مثريات البيئة األكادميية ومواقف التعلم للتنـوع واالثـارة.   (1وجدانية، تتمثل يف: )
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( اإلحســاس مبحدوديــة 3) اإلحســاس بــبطء دورة الســاعة الزمنيــة للموقــف األكــادميي ورتابتــه.  (2)

 ومواقـف  األكادمييـة  البيئـة  واجبارية خيارات السلوكيات األكادميية اليت تفرضها طبيعة مـثريات 

بــالفراغ   ( اإلحســاس مبشــاعر الكتبــة وفقــدان االمــل واالحــرتاق األكــادميي والشــعور       4) الــتعلم.

ــاعر االغــرتاب النفســي واالجتمــاعي.     اإلحســاس بفقــدان الدافعيــة   ( 6) الوجــودي باإلضــافة إىل مش

 الذاتية للمشاركة يف انشطة التعلم الفردي أو اجلماعي.

 Malkovsky; Merrifield ; وتشري املراجعة العلمية اليت قام بها الباحث لدراسة كـل مـن  

& Danckert, 2018; Kimberley; David & Eastwoo, 2018) Friteaa; Radu & 

Campayo,  2018)) ميي لــدى الطــالب عــادة مــا يتشــكل كنتيجــة لتضــافر   أن الضــجر األكــاد

تضـمن املنـاهج والتكليفـات الدراسـية ملصـادر       (1جمموعة من العوامل الرتبويـة والنفسـية، ومنهـا: )   

 التـدريس  طرائـق  مناسـبة  وعـدم ، الـتعلم  بيئـة  تصـميم  تزيد مـن العـبء املعـريف لـدى املـتعلم، فضـعف      

 املفاهيميـة  واخلـرائط ، واجلداول، تعلمها كالرسوم املراد والعناصر املفردات عرض املستخدمة يف

التعلم مما يزيد من حجم االعباء املعرفية علـى مكـون الـذاكرة العاملـة      يف أكرب جهد تتطلب اليت

اخنفاض شعور املـتعلم بقدرتـه علـى الـربط الـداللي بـني        (2) املسؤولة عن التعلم املعريف بشكل عام.

ــات ــردات احملتوي ــرا واملف ــارف  دامل ــا باملع ــدات      تعلمه الســابقة، ممــا يشــري إىل وجــود ضــعف يف املعتق

 تنــامي مشــاعر العجــز املــتعلم املتضــمنة لصــعوبة إجيــاد العالقــة (3) املعرفيــة ومــا وراء املعرفيــة لديــه.

 منطقـي لتوقـع   واالستجابة للفشـل والنجـاح، وفشـل املـتعلم يف صـياغة تفسـري       النتيجة بني املوضوعية

تنامي مشاعر املتعلم بكراهية مكونـات بيئـة    (4) وفشله األكادميي. قدرته بني قبليةاملست العالقة

ــرق التـــدريس واخلـــدمات      ــة كاملنـــاهج وطـ ــة التعليميـ ــه العمليـ ــة اركانـ ــم وبقيـ الـــتعلم ال ســـيما املعلـ

 والسلوكيات واملهارات املعارف اكتساب حنو األكادميي تنامي الفتور (6) األكادميية املقدمة له.

 ( ضــعف وتشــوه تصــورات5) الدراســية. للمتطلبــات واالســتجابة الــتعلم مبحتويــات املرتبطــة اجلديــدة

 الــتعلم مواقــف مــع التعامــل يف والدافعيــة والســلوكية املعرفيــة مهاراتــه توظيــف علــى لقدرتــه املــتعلم

 املعرفيـة  كفـاءتهم  حيـث  وعـدم الرضـا عـنهم مـن     باملعلمني الثقة ( ضعف مستوى8) .فيها والتحكم

لـدى املـتعلم وضـعف     تنـامي االعتماديـة   (8) لطالبهم. الدراسية املستويات حتسني على قدرتهم ومدى

مشـاعر عـدم    تنـامي  (9) .بـاآلخرين  االسـتعانة  دون الدراسـية  مهامه اجناز يف قدرته على االستقاللية
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 حبواسـه  ويدركـه  بـه  يشـعر  مـا  جتـاه  نفسـه  عـن  التعبري قدرته على وضعف املتعلم الثقة بالنفس لدى

 التعليمية. خرباته عن

 :Ego Strength األنا ثانًيا: قوة

املتغريات النفسـية  األنا يعترب من متغري قوة ن أ Stephen; Mitchell & Black (2017)يرى 

فهو ميثل حجر الزاوية يف ، اليت حظيت بقدر كبري من االهتمام يف اوسايف ادبيات البحوث النفسية

ــا األعلــى والواقــع،   أحــداث التــوازن  كمــا أنــه مــتغري تنطــوي عليــه    بــني كــل مــن مطالــب أهلــو واألن

إمكانية الفرد يف التعامل مع املطالب اخلارجية واالمتثال للمطالب الداخليـة عـرب زيـادة قـدرة الفـرد      

على التكيف مع مطالب ومشكالت البيئة املتمثلة بدورها يف ضبط النفس عرب اجلوانب اإلجيابيـة  

 الواعية.للشخصية 

 بـني  إىل أن بع  ادبيات البحث النفسي ختلـط  Harlem & Bonovitz (2018هذا ويشري )

، ذلك يهمل األخر والبع ، مرتادفان إنهما على املفهومان يستخدم فالبع ، والذات األنا مفهومي

 عـن  املسـئولة  النفسـية  العمليـات  مـن  يستخدم للداللة علـى جمموعـة   األنا والصواب يف ذلك أن مفهوم

 مفهومــات مـن  أنفسـهم  عـن  األفــراد يكونـه  الـذات ملـا   مفهـوم  يعــرب بينمـا ، الداخليـة  البواعـث  إشـباع 

 يعـد  األنـا  قـوة  يف حـني أن مفهـوم  ، لنفسـه  الفـرد  بهـا  يسـتجيب  اليت وبالتالي فهي األساليب، خمتلفة

 .ككل بالشخصية ومرتبط مشوال وأكثر أوسع مفهوما

 من املسئول اجلزء بوصفها أن قوة األنا (,Owen, 2017 2018; Charlesويذكر كل من )

والواقع وذلك ألنها تعترب مكونا فرضـيا يعنـى    الشخص بني الوسيط بدور فهي تقوم النفسي اجلهاز

 الداخليـة  للمطالـب  واالمتثـال  اخلارجيـة  املطالـب  ومرونة مـع  بفاعلية التعامل الفرد على قدرة بوصف

 تكيفي مبا يضمن االستقرار االنفعالي و االجتماعي. ويشري حنوومقتضيات املوقف يف الواقع على 

Roy & Barsness (2018).           إىل أن قـوة األنـا تشـري إىل قـدرة الفـرد علـى إظهـار املرونـة، ومواجهـة

التحديات، والبقاء يف حيز االستقرار الوجـداني، والتعامـل بفعاليـة عنـد مواجهـة املواقـف احملبطـة،        

كمـا أنـه   ، لـى االحتفـاظ الـدائم بالتواصـل السـليم مـع الـذات ومـع اآلخـرين         كما يراد بهـا القـدرة ع  

يسهم يف حل التوترات النفسية، وتقليل مستوى القلق املتعلق باملشكالت الوجدانية، وخلق انسـجام  

 مبا يسهم يف حتسني مستوى التوافق النفسي لدى الفرد. جيد بني الفرد والبيئة احمليطة،
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( ;Howell & Itzkowitz, 2017) Jeremy & Safran, 2018ووفقـا ملـا ذكـره كـل مـن      

 املـثريات  بـني  التمييز الواقع و اختبار (1)النفسية ومنها:  مبجموعة من الوظائف األنا تقوم هناك فإن

ــة الداخليــة ــى احلكــم( 2) .واخلارجي ــوعي الــذي يعكــس  الســلوك املقصــود وإظهــار  الســلوك عل  ال

 مـألوف  سـياق  مـن  يتجـزأ  ال جـزء  والـذات علـى أنهـا    الواقـع  حبقيقـة  اإلحساس (3) .اخلارجي بالواقع

يف  الـدوافع  وحتديـد  تنظـيم ( 4) .اخلاصـة  بياناتـه  لـه  شـخص  فكـل  للشـخص  الـذاتي  التمثيل وفصل

 (6) .واضــح الســلوك ليصــبح علــى اإلحبــايف والســيطرة التــأخري علــى الرقابــة آليــات فعاليــات توجيــه

 حدة ختفيف(8) .العمليات املعرفية لتحقيق التكيف مالئمة (5) .الشخصية احملافظة على العالقات

 الدفينــة  واألحاســيس كالــذكريات الســابق الــوعي يف املوازنــة لزيــادة والنظــري احلســي اإلدراك

 الوظيفــة (8)اإلبــداعي.  التكامــل نتيجــة التكيــف إمكانيــة مــن يزيــد ممــا الالوعــي وحمتويــات

تفعيـل   (9) .والفشـل  النجـاح  وتصـور  التكيـف  علـى  الدفاعيـة  احليل تأثري مدى وتتمثل يف، الدفاعية

 التعامـل  يف املسـتخدمة  واآلليـات  النشط والتعامل االنسحاب لتجنب باملنبهات التحفيز والوعي حاجز

 التكامـل  (11) الثـانوي.  األوىل والـتحكم الـذاتي   الـذاتي  الـتحكم  احملافظة على حريـة  (10) .معها

 (12) .والقـدرة علـى دجمهـا ضـمن سـياق واحـد       متضـاربة  تكـون  أن حيتمـل  والقيم الـيت  املواقف بني

 النجاح. وتوقع البيئة مع التفاعل على الفرد بقدرة الكفاءة املرتبطة إتقان

أن هناك عدة مؤشرات لقوة األنـا املرتفعـة لـدى الفـرد ومنهـا: القـدرة        Fink (2017)ويذكر 

واالعـــرتاف باملشـــاعر الســـلبية واإلجيابيـــة  والســـعي دائمـــا لألفضـــل، ،علـــى التغلـــب علـــى العقبـــات

يف حــني أن  ،والقضــاء علــى التــوتر ،أو التعــاطف وأن تبقــى إجيابيــة، كالشــعور بالــذنب أو الغضــب

وتشــوه أمنــايف  والكســل، مؤشــرات قــوة األنــا املنخفضــة تتمثــل يف انعــدام احلــافز املــؤدي للنجــاح،   

 بعـ   هنـاك  أن  Pick; Carter & James (2017) ويـذكر  .وتضـخم قيمـة الـذات    ،الـتفكري 

ــى املــؤثرة العوامــل ــا قــوة عل ــل األن ــول علــى الفــرد ( درجــة قــدرة 1يف: ) تتمث ــالواقع القب  واكتشــافه ب

 (3) الضرورية. املصادر مع التعامل على الفرد ( درجة قدرة2) عليه والسيطرة معه الصحيح والتعامل

 لـبع   درجة امـتالك الفـرد   (4) .األمور معاجلة على وقدرته مهاراته وتطوير درجة شعور الفرد بذاته

 . االجتماعي املعريف النفسي التطور خالل من السمات
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 :Emotional Sensitivityاالنفعالية  ثالًثا: احلساسية

االنفعاليـة يعـد أحـد املـتغريات      أن مـتغري احلساسـية   Imi;Nock & Arntz (2018) يـذكر 

 فهـو مفهـوم مشـتق مـن أدبيـات الـذكاء االنفعـالي،       ، النفسـي النفسية املستحدثة يف ادبيـات البحـث   

 وأحـد  ،ويرتكز املفهوم النظري للحساسية االنفعالية يف ضوء اعتباره منظومة انفعاليـة ديناميكيـة  

املـثريات االنفعاليـة    مـع  يعمـل يف ضـوء التفاعـل   ، بيولوجي أساس على القائم املزاج السليب مكونات

 وح.اليت تتصف بالغموض وعدم الوض

االنفعاليــة  احلساســية أن مصــطلح Daniels; Michael & Piechowski (2018) ويــرى

 عـن  التعـرف والتعـبري   الفـرد علـى   لإلشارة جملموعة من مسات الشخصـية الـيت تتنـاول قـدرة     يستخدم

عنـد   هوية انفعاالته باإلضافة إىل وصف قدرة الفرد على حتديد الوجداني تفاعله انفعاالته، وسرعة

 اآلخرون.  بها يعبأ ال قد عاديه مبواقف التأثر

إىل أن احلساسية االنفعاليـة تعـرب عـن مـدى امـتالك الفـرد        Elaine & Aron (2017) ويشري

ــة ــن جملموعـ ــارات مـ ــة  املهـ ــة واملعرفيـ ــة  االنفعاليـ ــا وراء املعرفيـ ــيت ومـ ــتهدف الـ ــات إدراك تسـ  املعلومـ

 الضـاغطة  احلياتيـة  املواقـف  مبتطلبـات  باإليفـاء  يسـمح  مبـا  وإداراتهـا  وتنظيمهـا ، وفهمها ،االنفعالية

وبالتالي فهي تعترب صيغة إجرائية ميكن من خالهلا فهم منظومة التجهيز االنفعالي لدى ، واجلديدة

الفرد اليت متكنه من إصدار االستجابة وفقا لنوع وقوة وحجم املثريات االنفعالية املضـمنة يف البيئـة   

 احمليطة بالفرد.

أن الفرد الذي يتصف باحلساسية االنفعالية عادة ما يتأثر Hall & Karyn (2017)  ذكروي

الـيت ال يسـتطيع الـتحكم بهـا،      بـه  احمليطـة  اخلارجيـة  بـاملثريات  الالزم من بشكل مبالغ فيه أكثر

ــع املواقـــف  ــاغطة فهـــو يتعامـــل مـ ـــل  الضـ ـــام بشـــيء مـــن اخلـــوف واخلجـــل وتعطيـ ـــدل األحكـ  واجلــ

 املزاجي وسرعة التغري واالفتقاد للثبات. والتقلب واملشـاكسة

علـى ان االسـتجابة    (;Mesich & Kyra, 2017) Jud & Dyer, 2018 ويتفـق كـل مـن   

 الـوعي  مكـون  (1: )هـي  أبعـاد  االنفعالية املرتبطـة مبضـمون التجهيـز االنفعـالي تتكـون مـن مخسـة       

ــة  ــذات االنفعالي ــه مبكــامن الفــرد هــذا املكــون إىل وعــي   ويشــري، بال ــه ممــا وضــعفه قوت إىل  خيول

ــة قاعــدة اعتبارهــا ــه الختــاذ معرفي ــاالت إدارة مكــون (2) .قرارات ــةإىل  ويشــري، االنفع ــرد معرف  الف
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 الضـيق  لـه  تسـبب  الـيت  ومشـاعره  والضـغويف  املثريات مع التعامل وكيفية انفعاالته وراء ملا وإدراكه

 واإلحساس اآلخرين مشاعر تفهم على الفرد قدرة مدىإىل  ويشري، التعاطف مكون( 3) .واالنزعاج

 يف النـاس  بـني  الفرديـة  الفـروق  تقديرإىل  باإلضافة، وجوههم وتغريات أصواتهم إدراك خالل من بها

 الفـرد  قـدرة  مدىإىل  ويشري، الذاتي التحفيز مكون (4) .احلياة أحداث جتاه مشاعرهم عن التعبري

 الذاتيـة  األهداف إلجناز واملثابرة للحماس احملفزة الداخلية االستثارات جمموعة وتنظيم حتقيق على

 على الفرد قدرة مدىإىل  ويشري ،االجتماعية املهارات مكون (6) .النفسي التوازن وحتقيق املنشودة

 إظهـار  عـن  تعـرب  واليت ميتلكها اليت املهارات من جمموعة خالل من اآلخرين انفعاالت وإدارة تنظيم

 عالقــات شــبكة وتكــوين الثقــة وبنــاء والتفــاوض اإلقنــاع مهــارات واســتخدام بهــم واالهتمــام احلــب

 .ناجحة اجتماعية

 (Cummings & Edwin & Andrews, 2017; Goleman, 2018)هـذا ويتفـق كـل مـن    

ــية  ــى أن الشخصـ ــة علـ ــم  احلساسـ ــا تتسـ ــائص،  انفعاليـ ــة خصـ ــي: ) بثالثـ ــية (1هـ ــالبة احلساسـ  السـ

Negative Emotional Sensitivity ،املتمثلـة   إلصدار ردود االفعال السـالبة  الفرد وتشري إىل ميل

 احلساسـية  (2) مواجهـة مواقـف ضـاغطة.    عنـد  احلـاد  واالنتقـاد  واليأس والعزلة والعدوانيـة  بالغضب

 اآلخـرين  مـع  عالقـات  الفـرد لتكـوين   وتشـري إىل ميـل  ، Positive emotional sensitivity املوجبة

 أولئـك  وخباصـة  معهـا  التعـاطف  وإبـداء  وتفهمهـا  اآلخـرين  عواطف على على التعرف املقدرة إبراز مع

 املكــون هــو العــاطفي االستحســان بــأن القــول صــعبة، فــيمكن أوضــاعا الـــذين يعــانون األشـــخاص

إىل  وتشـري ، العـاطفي  االبتعـاد  (3) واالجتمـاعي.  الشخصي والنجاح الـشعور بالسعادة لعملية الرئيس

 السالبة. االنفعالية احلساسية تفادي أجل اآلخـرين من عن االبتعادإىل  الفرد ميل

 ;(Bradberry; Greaves & Lencioni, 2018 يتفـق كـل مـن   ، هـذا ومـن جهـة أخـرى    

David & Sam, 2018) النفسية  على أن الشخص احلساس انفعاليا يتصف مبجموعة من السمات

الذاتيــة وعــدم احلاجــة  ( الشــعور باالســتقاللية 1الــيت تســهم يف بلــورة الشخصــية احلساســة ومنهــا: )  

( 4) اآلخرين. من اهلجوم حال النفس يف عن ( الدفاع3) ( احلذر يف التعامل مع اآلخرين.2) لآلخرين.

 والوعي.  (حدة اإلدراك6جدي. ) للنقد بشكل احلساسية

 :The Perceived Stress رابًعا: الضغط النفسي املدرك

يعتــرب عــامال نفســيا مــؤثرا يف   ان الضــغط النفســي William & Lovallo (2018)يــرى 
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والضــغط النفســي مفهــوم يصــف حالــة   تشــكيل الكــثري مــن املشــكالت واالضــطرابات النفســية، 

الداخليـة واخلارجيـة الـيت     العوامل من وغري متوافقة تنشأ كنتيجة جملموعة ومستمرة وجدانية حادة

لــى منــط االســتجابات   تتصــارع ضــمن البنــاء النفســي واملعــريف للفــرد وتــنعكس ســلًبا أو إجياًبــا ع       

السلوكية لـه؛ وعليـه فالضـغويف النفسـية شـغلت حيـًزا كـبرًيا مهًمـا ضـمن ادبيـات البحـث النفسـي             

فأهميتهــا تنبــع مــن خــالل فرضــها لقوالــب ســلوكية ومعرفيــة ونفســية جتــرب الفــرد علــى    ، والرتبــوي

لنفسـي  أن الضـغط ا Morrissette (2018)  إصـدارها كاسـتجابة ملواقـف حياتيـة معينـة. ويـذكر      

، واحلاجات االنسانية الدوافع بني للصراع نتيجة نتيجة وجود عقبات شعور الفرد باإلحبايف من ينشأ

وأحــداث  مــثريات مــع شــرطيًا أو كنتيجــة اكتســاب وتعلــم خــربات ومهــارات حياتيــة ســلبية مرتبطــة 

 .ومقلقة ضاغطة أو خميفة

 الفـرد  لـدى  النفسـي  الضغط االستدالل على وجود ميكن أنه Quitangon (2018)ويؤكد 

 مـن  معـني  لنـوع  واسـتجابته  انتقائـه  إزاء الفـرد  سلوك يف تتضح اليت املظاهر خالل مالحظة بع  من

 انفعـاالت سـلبية كالعـدوان،    واستبعاد التفاعـل مـع بعـ  املواقـف احلياتيـة الـيت يصـاحبها        املثريات

 القلق، حتقري الذات.

ــذكر  النفســية ( الضــغويف1نقســم إىل: )النفســية ت أن الضــغويف Achterberg (2017) وي

 القــدرة رفــع علــى عنهــا وهــي تســاعد للبحــث الفــرد اليهــا يســعى الــيت تلــك الضــغويف اإلجيابيــة وهــي

 عــن وهــي عبــارة، الســلبية الضــغويف (2) .العقليــة التفــاؤل، التحمــل، اليقظــة  ،اإلنتاجيــة، احليويــة

 .السرور وعدم واإلحبايف بالتعاسة تؤدي إىل الشعور اليت األحداث

 يعـرب عـن درجـة    النفسي إىل أن إدراك الضغط Everly; George & Jeffrey (2017) ويرى

جمهـدة   تكون املتغريات عادة ما وهذه اليومية حياته يف البيئية لألحداث أو املتغريات الفرد استجابة

 النفسـي  بالضغط الشعور النفسية واالجتماعية واألكادميية واملهنية فإن اآلثار بع  انفعاليا حتدث

 األفراد. بني واسع نطاق على هذه التفسريات ختتلف ولذلك الضاغط البيئي احلدث بتفسري يبدأ

قـدرة الفـرد علـى اعطـاء معنـى       علـى  الضـغط يعتمـد   إدراك أن Seaward (2017)  ويـذكر 

 ،والثانوية األولية التقييمات نتيجة الضاغطة باعتبارها مواقف مهددة وذلك البيئية للمثريات وتفسري

أن  Breger; Hunter & Lane (2017) للفـروق الفرديـة. ويـرى    وعـادة مـا ختضـع هـذه التفسـريات     
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واألحاديـث   األتوماتيكيـة  ( بعـد األفكـار  1الضغط النفسي املـدرك يتكـون مـن ثالثـة أبعـاد هـي: )      

راقبـة والتقيـيم   ( بعـد العمليـات املـاوراء معرفيـة الـيت تشـمل امل      2) الذاتية السلبية الـيت يـتم اجرتارهـا.   

بعد اخلربات احملبطة املكتسبة واملخزنة يف البنية  (3) وتفاعلها مع املثريات البيئة الضاغطة. والتنبؤ

 ثابتة ومستقرة نسبيًّا.  عقلية صيغ شكل املعرفية على

 متـر بثالثـة   املـدرك  النفسـي  استجابة الضغط إن Franklin (2017) ويف ذات السياق يؤكد

مرحلـة مواجهـة ومقاومـة     (2) .الضاغط احلدث ملواجهة يمرحلة التهيؤ الفسيولوج (1): مراحل وهي

 الفـرد قدرتـه   يفقـد  مرحلـة اإلجهـاد النفسـي واملعـريف وفيهـا      (3) .معـه  التكيـف أو  الضـاغط  احلدث

 Enns; Eldridge & Montgomery (2018) ويشري .املواقف الضاغطأو  احلدث مع التعامل على

ــيم  ــة تقي ــة للضــغويف الفــرد إىل أن عملي ــة اخلارجي ــة  (1تتكــون مــن مــرحلتني همــا: )   والداخلي مرحل

 املدركـة  اجلوانـب  وقوتـه، وعلـى   الضـاغط  احلـدث  األهميـة  الفـرد  ويتم فيهـا تقيـيم  ، األولي التقييم

 فيهـا  ويـتم ، الثـانوي  مرحلـة التقيـيم   (2) عليـه.  السـيطرة  وإمكانيـة  املـثري  واملواجهـة، وشـدة   للموقف

ــيم ــه  الفــرد تقي ــدره، وخيارات ــرتاتيجيات  املوقــف ملواجهــة اخلاصــة ملص املعرفيــة  الضــاغط، كاالس

ــلوكية املســتخدمة   ــة والس ــة  مشــكالت إلدارة واالنفعالي ــرد ومكونــات البيئــة    بــني ســوء العالق الف

املـدرك املسـتندة علـى     النفسـي  أن خـربة الضـغط   Gördeles & Çevik, (2018)  احمليطـة. ويـرى  

 الضـغط  نشـأة  مهمًّـا يف  والبيئـة تعـد عـامالً    الفـرد  بـني  لـنمط العالقـة   املعرفية التقييمات والتفسريات

 Samanالفرد. ويذكر لدي املواجهة وعملية ،االنفعاالت فهم يف فعال بشكل تسهم النفسي، فهي

& Foroudifard (2018)   السـليب عـادة مـا يتشـكل مـن خـالل        املـدرك  النفسـي  أن منـط الضـغط

 (1) منهــا، املــاوراء معرفيــة اخلاصــة بتقييمــات الفــرد ملصــادر الضــغويف النفســية منظومــة املعتقــدات 

دون ، أحوهلـــا مجيـــع يف احتفــاظ الفـــرد بفكـــرة أن الضــغويف البيئـــة تعتـــرب ضـــغوطا ســلبية وضـــارة   

( أن الضــغويف النفســية يصــعب إدارتهــا والتعامــل معهــا بشــكل  2) االعــرتاف بــأي أبعــاد إجيابيــة هلــا.

ــى النجــاح وال   ــا. يســاعد عل ــة     3) توافــق معه ــود ســلوكية ومعرفي ( أن األحــداث الضــاغطة تفــرض قي

 وانفعالية يصعب التوافق معها.

 :الدراسات السابقة

 :األنا : دراسات تناولت الضجر األكادميي وقوةأواًل

باستقصـاء دور بنيـة الضـبط    Simon; Friedrich & Beckham (2017)  اهتمـت دراسـة  
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ــةالــــذاتي يف الضــــجر األكــــادميي.  ــة  يدرســــون ممــــن طالًبــــا( 196) الدراســــة مشلــــت عينــ جبامعــ

Extremadura أن الضـبط الـذاتي يـرتبط     الدراسـة  نتـائج  معامـل ارتبـايف بريسـون بينـت     وباستخدام

 األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.  بعالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بالضجر

استقصاء عالقـة مـتغريات مفهـوم     Seligman; Morgan & Harper (2017) تناولت دراسة

يدرسـون   ممن طالًبا (116) الدراسة عينة الذات وأساليب مواجهة الضغويف النفسية بالضجر. مشلت

بينـت   املتعـدد  االحنـدار  وحتليـل  بريسـون  ارتبـايف  معامـل  باملرحلة الثانويـة جبنـوب إفريقيـا. باسـتخدام    

 مواجهـة  وأسـاليب  الـذات  مـتغريات مفهـوم   الـة إحصـائيًّا بـني   نتائج الدراسة وجود عالقـات ارتباطيـة د  

الــذات يعــد أحــد العوامــل   والضــجر األكــادميي، باإلضــافة إىل أن مــتغري مفهــوم  النفســية الضــغويف

 املسهمة بالتنبؤ بالضجر األكادميي لدى أفراد عينة الدراسة.

وأســاليب حبثــا تنــاول فحــص عالقــة هويــة األنــا   Graham & Cristiano (2018)أجــرى 

طالبــة ( 146) الدراســة عينــة مشلــت .املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها االبنــاء بالضــجر األكــادميي  

ومعامـل ارتبـايف بريسـون، ووجـود      (ت) اختبـار  باملرحلـة املتوسـطة. وباسـتخدام    يدرسـون  وطالبة ممن

النـوع  األكـادميي تعـزى الخـتالف     بـني متوسـط الـدرجات علـى مقيـاس الضـجر       إحصائيًّا دالة فروق

 األنـا  إناث( لصـاحل الطالًبـات، باإلضـافة لوجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًّا بـني هويـة           )ذكور/

 األكادميي. بالضجر الوالدية املعاملة وأساليب

ر األكــادميي. ـوة األنــا علــى الضجـــإىل استقصــاء دور قــMuntari (2018 هــدفت دراســة )

 )ت( اختبــار يدرسـون بالصــف العاشـر. وباسـتخدام    طالــب وطالبـة ممـن  ( 151) الدراسـة  عينـة  مشلـت 

وجــود فــرق دال إحصــائيًّا بــني أفــراد العينــة مــن ذوي    الدراســة نتــائج ومعامــل ارتبــايف بريســون بينــت 

علــى متوســطات اســتبيان الضــجر   األنــا املســتوى املرتفــع والطــالب ذوي املســتوى املــنخف  مــن قــوة  

قـوة األنــا قـل معـدل الضـجر األكــادميي،      األنـا، فكلمـا زادت   األكـادميي لصـاحل منخفضـي قــوة   

األكــادميي لــدى أفــراد  والضـجر  األنــا باإلضـافة إىل وجــود عالقــة ارتباطيـة دالــة إحصــائيًّا بـني قــوة   

 العينة.

 وقـوة  األكـادميي  الضـجر  تناولـت  وبشكل عام، يتضح من الدراسات الـيت تناولـت دراسـات   

 ,Simon; Friedrich & Beckham, 2017); Seligman; Morgan & Harperاألنـا كدراسـة   
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2017 Graham & (Cristiano 2018; Muntari, 2018)       أن تلـك الدراسـات اتفقـت علـى وجـود

وقوة األنا، وأن مـتغري قـوة األنـا يعتـرب      األكادميي بني الضجر إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية عالقة

 األكادميي. بالضجر بالتنبؤ املسهمة من املتغريات والعوامل

 املدرك: النفسي والضغط األكادميي الضجر تناولت دراسات: ثانًيا

بــإجراء دراســة اســتهدفت حبــث عالقــة   Taylor; Kim & Myoungsook (2018)قــام 

 جبامعــة يدرســون ممــن طالًبــا( 180)الدراســة  األكــادميي. مشلــت عينــة  النفســي بالضــجر الضــغط

ارتبـايف بريسـون وحتليـل االحنـدار املتعـدد      معامـل   األمريكيـة. وباسـتخدام   South Centralجامعـة  

 يــرتبط بعالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصــائيًّا بالضــجر  النفســي أن الضــغط الدراســة نتــائج بينــت

ــالتنبؤ بســلوكيات     الرضــا األكــادميي، وأن الشــعور بعــدم  واإلحبــايف يعتــرب مــن العوامــل املســهمة ب

 الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

باعتبارها  والضغط النفسي االجناز والقلق حبث دور متغريات دافعية Afusat (2018) تناول

جبامعـــة  يدرســـون ممـــن طـــالب( 310) الدراســـة عينـــة عوامـــل منبئـــة الضـــجر األكـــادميي. مشلـــت 

Osogbo بينـت نتـائج الدراسـة     املتعـدد  االحنـدار  وحتليـل  بريسـون  ارتبايف معامل بنيجرييا. باستخدام

 ،الدراســة والضــجر األكــادميي األكــادميي  مــتغريات تباطيــة دالــة إحصــائيًّا بــني وجــود عالقــات ار

باإلضافة إىل أن متغري الضغط النفسي يعد أحد العوامل املسهمة بـالتنبؤ بالضـجر األكـادميي لـدى     

 أفراد عينة الدراسة.

إىل استقصـاء عالقـة الضـغويف     Taylor; Kim & Myoungsook (2018)هـدفت دراسـة   

 األكـادميي. مشلـت   بـاالحرتاق  املرتبطـة  األكادميية بالضجر األكادميي باعتباره أحـد املشـكالت  

 )ت( اختبـار  وباسـتخدام  اهلنديـة.  Christ جبامعـة  يدرسـون  طالبـة وطالبـة ممـن   ( 335) الدراسة عينة

ــت    ــايف بريســون بين ــل ارتب ــاوتي اإلحســاس   وجــود فــرق دال إحصــائ   الدراســة نتــائج ومعام يًّا بــني متف

بالضــغويف األكادمييــة علــى متوســطات اســتبيان الضــجر األكــادميي لصــاحل اإلنــاث مــن مرتفعــات 

ــة دالــة إحصــائيًّا بــني الضــغويف         األكادمييــة الضــغط النفســي املرتفــع، وإىل وجــود عالقــة ارتباطي

  النفسي. الضغط األكادميي والضجر

دراسـة اهتمـت باستقصـاء عالقـة ادارة الضـغويف       ,Worthen, (2018) M & Cashأجـرى   
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يدرســون باجلامعــة  طالبــة وطالبــة ممــن( 220) الدراســة عينــة النفســية بالضــجر األكــادميي. مشلــت

وجـود فـرق دال    الدراسـة  نتائج ومعامل ارتبايف بريسون بينت )ت( اختبار الوطنية بتايوان. وباستخدام

 الضــغويف الطــالب ذوي املســتوى املــنخف  مــن ادارة  إحصــائيًّا بــني الطــالب ذوي املســتوى املرتفــع و  

النفسـية،   الضـغويف  علـى متوسـطات اسـتبيان الضـجر األكـادميي لصـاحل منخفضـي ادارة        النفسية

 األكادميي. والضجر النفسية الضغويف وإىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بني ادارة

 والضــغط األكــادميي روبشــكل عــام، يتضــح مــن الدراســات الــيت تناولــت دراســات الضــج   

 ;Taylor; Kim & Myoungsook, 2018); Afusat, 2018كدراســة املــدرك النفســي

Worthen, M & Cash, 2018 Taylor; Kim & Myoungsook, 2018     أن تلـك الدراسـات

 النفسـي  الضـغط  و األكـادميي  بني الضجر إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية اتفقت على وجود عالقة

 بالضـجر  بـالتنبؤ  املسـهمة  املـدرك يعتـرب مـن املـتغريات والعوامـل      النفسـي  الضـغط  مـتغري  املدرك، وأن

 األكادميي.

 االنفعالية: واحلساسية األكادميي الضجر تناولت ثالًثا: دراسات

 بـني  االرتباطيـة  إىل استقصـاء العالقـة  Chern; Luke & Downey (2018) هـدفت دراسـة   

 عينــة مشلــت .النفســي والضــجر العمــل وضــغويف والتســويف االنفعــالي كــل مــن مكونــات الــذكاء 

 أن الضـغط  الدراسـة  نتـائج  معامل ارتبايف بريسـون بينـت   وباستخدام .وموظفة موظًفا (184) الدراسة

-مـع مكونـات الـذكاء االنفعـالي )الـوعي       إحصـائيًّا يرتبط بعالقة ارتباطيـة موجبـة ودالـة     النفسي
 لنفسي لدى أفراد عينة الدراسة.التعبري االنفعالي( بالضجر ا -احلساسية

بدراسـة تـأثري الـذكاء االنفعـالي والتنظـيم       Edward; Joseph & Robinson (2018)قـام  

موظًفا وموظفة ممن يعملون بقطاع  (169) الدراسة عينة الذاتي االنفعالي على الضجر املهين. مشلت

ــدريب الطــيب. باســتخدام   ــة        الت ــة دال ــات ارتباطي ــائج الدراســة وجــود عالق ــت نت ــة بين النمذجــة البنائي

لـه تـأثري    االنفعـالي  باإلضـافة إىل أن مـتغري الـذكاء   ، الدراسة والضجر املهين متغريات بني إحصائيًّا

 املهين لدى أفراد عينة الدراسة. الضجر على إحصائيًّامباشر دال 

ث عالقـة كـل مـن الـذكاء االنفعـالي      حبـ  Nicholson; Philip & Kroos (2018)تنـاول  

بكليـة   يدرسـون  طالبة وطالبـة ممـن  ( 411) الدراسة عينة وجودة احلياة بالضجر األكادميي. مشلت
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 نتــائج ومعامــل ارتبــايف بريســون بينــت )ت( اختبـار  اهلندسـة باجلامعــة الوطنيــة بأســرتاليا. وباســتخدام 

بني متفـاوتي الـذكاء االنفعـالي علـى متوسـطات اسـتبيان الضـجر         إحصائيًّاوجود فرق دال  الدراسة

 مـن  األكادميي لصاحل مرتفعي الذكاء االنفعالي، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصـائيًّا بـني كـل   

  األكادميي. والضجر احلياة وجودة االنفعالي الذكاء

صـاء  دراسـة اهتمـت باستق   Alan; Cumberbatch & Jonathan (2018) اجـرى دراسـة  

عالقــة كــل مــن احلساســية االنفعاليــة واألفكــار اآلليــة الســلبية والتعــاطف مــع الــذات بالضــجر           

 يدرســون جبامعــة مالطــا. وباســتخدام طالــب وطالبــة ممــن( 520) الدراســة عينــة األكــادميي. مشلــت

، وحتليـل  (3×2×2) العـاملي  التصـميم  ذي الثالثـي  التباين حتليل معامل االرتبايف اجلزئي وباستخدام

 احلساسـية  مـن  وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًّا بـني كـل        الدراسة نتائج االحندار املتعدد بينت

األكادميي، ووجود أثـر دال   بالضجر املعرفة وراء وما الذات مع والتعاطف السلبية االلية واالفكار

اجلامعية، باإلضـافة إىل  االنفعالية على الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة  إحصائيًّا احلساسية

 أفــراد لـدى  األكـادميي  بالضـجر  بــالتنبؤ املسـهمة  العوامـل  يعــد أحـد  االنفعاليـة  احلساسـية  مـتغري  أن

 .الدراسة عينة

 والضــغط األكــادميي وبشــكل عــام، يتضــح مــن الدراســات الــيت تناولــت دراســات الضــجر   

 ;Taylor; Kim & Myoungsook, 2018); Afusat, 2018كدراســة املــدرك النفســي

Worthen, M & Cash, 2018 Taylor; Kim & Myoungsook, 2018)    أن تلـك الدراسـات

 النفسـي  والضـغط  األكـادميي  بـني الضـجر   إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية اتفقت على وجود عالقة

 بالضـجر  بـالتنبؤ  املسـهمة  املـدرك يعتـرب مـن املـتغريات والعوامـل      النفسـي  الضـغط  املدرك، وأن مـتغري 

 األكادميي.

 واحلساسـية  الضـجر األكـادميي   وبشكل عام، يتضح مـن الدراسـات الـيت تناولـت دراسـات     

 ,Chern; Luke & Downey,  2018; Edward; Joseph & Robinsonكدراسـة )  االنفعاليـة 

2018; Nicholson; Philip & Kroos, 2018; Alan; Cumberbatch & Jonathan,  2018 )

 األكـادميي  الضـجر  بـني  إحصـائيًّا  ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود على اتفقت الدراسات تلك أن

 املسـهمة  والعوامـل  املـتغريات  مـن  يعتـرب  املـدرك  النفسي الضغط متغري وأن، املدرك النفسي والضغط

 .األكادميي بالضجر بالتنبؤ
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 الوصفي ملناسبته ألهداف الدراسة.قام الباحث باستخدام املنهج منهج الدراسة:  أواًل: 

االسـتطالعية تكونـت مـن     ةمشلـت العينـة الدراسـة مـا يلـي: )أ( عينـة الدارسـ       الدراسة:  عينة ثانًيا: 

( طالًبـا ممـن يدرســون يف   260( طالًبـا جامعيًّـا. )ب( عينـة الدراســة الفعليـة تكونـت مــن )     80)

 أفـراد  يوضـح توزيـع   (1) دولهــ. واجلـ  1440هــ/ 1439جامعة جدة خـالل العـام اجلـامعي لعـام     

 اجلامعية. املرحلة الدراسية متغري ضوء يف الفعلية العينة

 (1) جدول
 متغري املرحلة الدراسية اجلامعية  يف ضوءالفعلية عينة التوزيع أفراد 

 

 املتغري 

  اجلامعية املرحلة الدراسية

طالب السنة  اجملموع

 التحضريية

طالب مرحلة 

 البكالوريوس 

مرحلة طالب 

 املاجستري

 260 41 109 100 العدد

 %100 %15.4 % 43.5 % 40.0 النسبة املئوية 

 :ثالًثا: أدوات الدراسة

 :(2015) حبيص إعداد: األكادميي الضجر : مقياسأواًل

 املقيـاس  تكـون  ،اجلامعة طلبة لدى األكادميي الضجر بإعداد مقياس( 2015) قام حبيص

( 8التـدريس، ويقيسـه )   أسـاليب  )أ(: جماالت، هي ثالثة على موزعة فقرة( 26من ) النهائية بصيغته

فقـرات. وتـتم االجابـة     (8) التقـويم، يقيسـه   )ج( فقـرات.  (9) التعليمـي، يقيسـه   احملتـوى  )ب( فقرات.

 موافـق  موافـق، غـري   غـري  ،متأكـد  بشدة، موافق، غري موافق)على املقياس وفق التدريج اخلماسي 

درجـة، وتشـري    (126 -26) (. وتـرتاوح درجـات املقيـاس بـني    1، 2، 3، 4، 6)، وفـق الـدرجات   (بشدة

 الدرجة اليت تفوق املتوسط إىل ارتفاع مستوى الضجر األكادميي. 

 : األكادميي يف الدراسة احلالية الضجر ملقياس مقياس اخلصائص السيكومرتية

 عـن  (80=ن) األكادميي ملقياس الضجر الداخلي االتساق صدق حبساب الباحث قامالصدق:  .1

 بــني االرتباطــات مصــفوفة حلســاب الــداخلي االتســاق طريقــة باســتخدام حســاب وذلــك طريــق

 .الكلية والدرجة األكادميي ملقياس الضجر املكونة الثالثة األبعاد
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  (2) جدول
 بالدرجة الكلية األكادميي الضجر ملقياسالفرعية  األبعادقيم معامالت ارتبايف 

 الدرجة الكلية التقويم التعليمي احملتوى التدريس أساليب البعد

 **0.601 **0.612 **0.688 - التدريس أساليب

 **0.683 **0.486 - - التعليمي احملتوى

 **0.495 - - - التقويم

 األكادميي أن مجيع معامالت ارتبايف األبعاد الفرعية ملقياس الضجر (2) يتضح من اجلدول

( وهـذا ُيعطـي داللـة علـى ارتفـاع معـامالت االتسـاق الـداخلي، بالتـالي يعتـرب           0.01دالة عند مسـتوى ) 

 املقياس صادًقا فيما وضع لقياسه. 

األكــادميي باســتخدام معامــل ألفــا   قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات مقيــاس الضــجر الثبــات:  .2

 (0.850) أنـه يسـاوي   فوجـد  Cronbach's Alpha if Item Deletedكرونباخ حبذف الفقرة 

 (. ومبوجبه مل يتم حذف أي فقرة.80حيث )ن=

ومن اخلصائص السيكومرتية السابقة يتضح أن املقياس يتمتع مبعامالت صدق وثبات تشـري  

 لسالمة استخدامه مع أفراد العينة الفعلية.

 :(1988)وتقنني كفايف  تعريبثانًيا: مقياس قوة األنا 

املقاييس النفسية املستخدمة يف البيئـة العربيـة لقيـاس قـوة األنـا.      يعترب هذا املقياس من أشهر 

مت اختصــارها يف دراســة كفــايف إىل البيئــة   ( عبــارة،58يتكــون املقيــاس يف صــورته األجنبيــة مــن ) 

ــى  ــة قيــاس ســبعة أبعــاد نفســية       54) املصــرية عل ــارة. وبشــكل عــام تســتهدف هــذه األداة البحثي ( عب

 وجسمية تتمثل يف اآلتي: 

معانـاة الفـرد   : بعد الوظائف اجلسمية: ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كـثرية ومـن أهمهـا:    أواًل

واجلهاز التنفسـي،  ، من فقدان الشهية للطعام، واإلصابة ببع  اضطرابات اجلهاز اهلضمي

ويتكـون  ، واملعاناة من فقدان درجة اإلحساس الصـوتي ، والشعور باإلغماء والوهن اجلسمي

 ( فقرات. 10هذا البعد من )

معانـاة الفـرد مـن    ثانًيا: اإلحساس بالواقع: ويشري هذا العامل إىل تقيـيم جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:      
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عدم الشعور باجلسم وفقدان التوازن، واإلحبايف، وعدم تقبله للواقع، واإلحسـاس مبـا يـدور    

 فقرات.  (8، ويتكون هذا البعد من )حوله، وتبنيه ألفكار غريبة

معانـاة الفـرد مـن    ثالًثا: الكفاية الشخصية: ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كثرية ومن أهمها: 

عدم الرتكيز، واملناقشة اجليدة، وعدم فهـم اآلخـرين لـه، وشـعوره بالتعـب واإلنهـاك معظـم        

 ( فقرة.18) ويتكون هذا البعد منالوقت، 

النـدم  بشـعور الفـرد   إىل تقييم جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:     رابًعا: الوضع اخللقي: ويشري هذا العامل 

الزائد على األفعال، كراهيـة التسـلط، و قبـول اخلطيئـة، والرغبـة يف اإلثـارة باإلضـافة إىل        

 ( فقرات.9) ، ويتكون هذا البعد مناللجوء للسلوكيات العنيفة والعدوانية

اعتقـاد الفـرد   جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:     خامًسا: االجتاهات الدينية: ويشري هذا العامل إىل تقيـيم  

 ، ويتكون هذا البعد من فقرتني. مبغفرة ذنوبه

معاناه الفرد : ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كثرية ومن أهمها: الوهن النفسي والعزلةسادًسا: 

من عدم القدرة على حل املشكالت، والقلق، والوساوس والرهاب، واالكتئـاب، والنسـيان   

 ( فقرات. 10، ويتكون هذا البعد من )ة إىل امليل للحزن والتعاطفباإلضاف

شــعور الفــرد ســابًعا: الفوبيــا )اخلــوف(: ويشــري هــذا العامــل إىل تقيــيم جوانــب كــثرية ومــن أهمهــا:    

اخلوف مــن احلرائــق، واملبالغــة مــن التواجــد يف األمــاكن الصــغرية والضــيقة، والرعــب مــن  بــ

، ويتكـون هـذا   اخلـوف مـن بعـ  احليوانـات والظـالم     القذارات واالمشئـزاز منهـا، كـذلك    

 ( فقرات. 6) البعد من

ممارســة اهلوايــات ثامًنــا: بعــد املتنوعــات: ويشــري هــذا العامــل إىل تقيــيم جوانــب كــثرية ومــن أهمهــا:  

 (5) ويتكـون هــذا البعـد مــن   الطفولــة، أثنـاء ، والشــدة أفــراد األسـرة وعصــبية احـد   اجلميلـة 

)ال(حيـث تعطـى    أو (نعملتصـحيح. و تـتم اإلجابـة علـى املقيـاس بــ)      فقرات ال تدخل يف عمليـة ا 

 (128-54) وتــرتاوح درجــات املقيــاس بــني  )ال(. درجــتني لإلجابــة )نعم(ودرجــة واحــدة لإلجابــة 

 درجة.  

 : يف الدراسة احلالية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قوة األنا

 (80) اسـتطالعية مكونـة مـن    قام الباحث حبساب صدق مقياس قوة األنا علـى عينـة  الصدق:  .1
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طالًبا ممن يدرسـون يف كليـة الرتبيـة جبامعـة جـدة وذلـك باسـتخدام طريقـة االتسـاق الـداخلي           

 حلساب مصفوفة االرتباطات بني األبعاد السبعة املكونة ملقياس قوة األنا والدرجة الكلية.

 (3جدول )
 (80)ن= والدرجة الكلية األنامصفوفة االرتباطات بني األبعاد السبعة املكونة ملقياس قوة 

 البعد

سمية
جل

ف ا
ظائ

الو
 

س بالواقع
سا

ح
إل

ا
 

صية
خ

ش
كفاية ال

ال
 

ي
خللق

ضع ا
الو

ت الدينية 
ها

جتا
ال

ا
 

كاثينا والعزلة
سي

ال
 

الفوبيا
 

جة
الدر

 
كلية

ال
 

 الوظائف اجلسمية

-
 

0.455
 

**
 

0.398
**

 

0.401
**

 

0.632
**

 

0.399
**

 

0.419
**

 

0.520
**

 

 اإلحساس بالواقع

-
 

-
 

656
.

**
 

0.680
**

 

0.418
**

 

0.459
**

 

432
.

**
 

0.818
**

 

 الكفاية الشخصية

-
 

-
 

-
 

460
.

**
 

0.488
**

 

629
.

**
 

615
.

**
 

0.586
**

 
 الوضع اخللقي

-
 

-
 

-
 

-
 

432
.

**
 

381
.

**
 

0.411
**

 

0.891
**

 

 االجتاهات الدينية

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.412
**

 

0.400
**

 

0.544
**

 

 السيكاثينا والعزلة

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.620
**

 

0.690
**

 

 الفوبيا

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.568
**

 

على أفراد العينة االستطالعية حيث  األنا قوة قام الباحث حبساب معامل ثبات مقياس: الثبات .2

ومبوجبـه مل   (0.864) فوجد أنه يساوي( باستخدام معامل ألفا كرونباخ حبذف الفقرة 80)ن=

 يتم حذف أي فقرة.  
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 :(2015) العتابيإعداد  االنفعالية احلساسيةثالًثا: مقياس 

بإعداد هذه االداة البحثية الـيت تعنـى بقيـاس ردة الفعـل السـلبية لألفـراد        (2015) قام العتابي

والــيت تتمثــل يف مشــاعر الغضــب واليــأس والعدوانيــة واالنتقــاد احلــاد. وتكــون املقيــاس يف صــورته     

بدرجــة  - )بدرجــة كــبريةبــدائل  (3) ( فقــرة تــتم االجابــة عليهــا وفــق االختيــار مــن  16النهائيــة مــن )

 ( درجة.46 -16بدرجة قليلة(. وترتاوح درجات املقياس بني ) - متوسطة

 : احلالية يف الدراسة السلبية االنفعالية احلساسية اخلصائص السيكومرتية ملقياس

ــدق:  .1 ــامالصـ ــث قـ ــاب الباحـ ــدق حبسـ ــاس صـ ــية مقيـ ــة احلساسـ ــلبية االنفعاليـ ــى السـ ــة علـ  عينـ

وذلـــك  جـــدة جبامعـــة الرتبيـــة كليـــة يف يدرســـون ممـــن طالًبـــا (80) مـــن مكونـــة اســـتطالعية

باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي حلســاب معــامالت االرتبــايف بــني درجــة الفقــرة والدرجــة     

 الكلية.

 (4جدول )
 الكلية الدرجة و االنفعالية احلساسية من فقرات مقياس كل فقرة مصفوفة االرتباطات بني درجة

رقم الفقرة
 

معامل 

 االرتبايف

بالدرجة 

 الكلية

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

كلية
جة ال

بالدر
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

كلية
جة ال

بالدر
 

رقم الفقرة
 

معامل 

االرتبايف 

بالدرجة 

 الكلية

رقم الفقرة
 

معامل 

االرتبايف 

بالدرجة 

 الكلية

1 0.644** 4 0.489** 8 0.415** 10 0.683** 13 0.508** 

2 0.451** 6 0.611** 8 0.693** 11 0.429** 14 0.458** 

3 0.403** 5 0.534** 9 0.480** 12 0.610** 16 0.400** 

ــة   االنفعاليــة احلساســية قــام الباحــث حبســاب معامــل ثبــات مقيــاس  : الثبــات .2 علــى أفــراد العين

 فوجـــد أنـــه يســـاوي( باســـتخدام معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ حبـــذف الفقـــرة 80االســـتطالعية )ن=

 ومبوجبه مل يتم حذف أي فقرة.  (0.849)

 (:2018) رابًعا: الضغط النفسي املدرك إعداد الزهراني

 تكـون ، اجلامعـة  طلبـة  املـدرك لـدى   النفسـي  الضـغط  مقيـاس  بإعداد (2018) قام الزهراني

 (12) وتقيسـها ، ضـغويف احليـاة االسـرية    (أ: )هـي  ،أبعـاد  ثالثـة  علـى  فقـرة موزعـة   (35) املقياس مـن 
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وتقيسها ، ضغويف احلياة الوجدانية (ج) .فقرة (12) وتقيسها، ضغويف احلياة األكادميية (ب) .فقرة

 ،متأكـد  بشدة، موافـق، غـري   موافق) اخلماسي التدريج وفق املقياس على االجابة وتتم .فقرة (12)

 وتــرتاوح درجــات املقيــاس بــني  (.1، 2، 3، 4، 6) الــدرجات وفــق، (بشــدة موافــق موافــق، غــري غــري

 درجة. (35-180)

 :يف الدراسة احلالية املدرك النفسي ملقياس الضغط اخلصائص السيكومرتية

 (80)ن= املـدرك  النفسي قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي ملقياس الضغطالصدق:  .1

 عن طريق حساب معامالت االرتبايف بني درجة كل ُبْعد والدرجة الكلية للمقياس. 

 (5) جدول
 بالدرجة الكلية املدرك النفسي الضغط ملقياسالفرعية  األبعادقيم معامالت ارتبايف 

 البعد
 احلياة ضغويف

 االسرية

 احلياة ضغويف

 األكادميية

 احلياة ضغويف

 الوجدانية

الدرجة 

 الكلية

 **0.615 **0.680 **0.466 - االسرية احلياة ضغويف

 **0.601 **0.430 - - األكادميية احلياة ضغويف

 **0.424 - - - الوجدانية احلياة ضغويف

 النفسـي  الضـغط  أن مجيـع معـامالت ارتبـايف األبعـاد الفرعيـة ملقيـاس       (6)يتضح من اجلـدول  

( وهـذا ُيعطـي داللـة علـى ارتفـاع معـامالت االتسـاق الـداخلي، يْعتـرب          0.01دالة عنـد مسـتوى )   املدرك

 املقياس صادقا فيما وضع لقياسه.

باسـتخدام معامـل ألفـا     املـدرك  النفسـي  الضـغط  ثبات ملقياس من بالتحقق الباحث : قامالثبات .2

ومبوجبـه مل يـتم حـذف أي    ، (80=ن) حيث (0.864) فوجد أنه يساويكرونباخ حبذف الفقرة 

 مبعــامالت مبؤشـرات  املقيـاس يتمتــع  أن يتضـح  الســابقة السـيكومرتية  اخلصــائص فقـرة. ومـن  

 .استخدامه تشري لسالمة مناسبة وثبات صدق

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 النفسي والضغط األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة مقدار نص سؤال االول للدراسة على: ما

جـدة؟ ولإلجابـة علـى     جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسية املدرك

 .Stepwise باستخدام طريقة التدرجييحتليل االحندار املتعدد هذا التساؤل مت استخدام 
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 (6) جدول
  التدرجيي املتعدد االحندار حتليل نتائج

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

 درجات

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

 00، 0 21.825 352.381 2 824.843 االحندار )التأثري(

 15.503 248 4100.883 البواقي 

  249 4826.515 اجملموع 

 (7جدول )
 احندار املتغري التابع على املتغريات املستقلةمعامل حتديد 

 اخلطأ املعياري املعدل Rمعامل  (R² )معامل التحديد  Rمعامل 

0.388 0.160 0.143 4.08454 

 (8) جدول
 املستقلة املتغريات على التابع املتغري احندار

 املتغريات املستقلة
املعامل البائي 

B 

اخلطأ 

 املعياري
 قيمة"ت" Betaبيتا 

مستوى 

 الداللة

 0.00 12.851  1.586 21.555 ثابت االحندار

 0.00 6.959 0.361 0.042 0.261 األنا قوة

 0.01 3.130 0.184 0.019 0.051 املدرك النفسي الضغط

 بلــغ قـد  املسـتقلة  املـتغريات  علـى  التـابع  املــتغري احنـدار  حتديـد  معامـل  ( أن8) جـدول  مـن  يتـبني 

مــتغري الضــجر األكــادميي   علــى التبــاين ( مــن% 16.0يقــارب ) مــا تفســري ميكــن أنــه (، أي0.160)

 االحنـدار  معادلـة أو  الكلـي ( R²)املدرك فقـط، كمـا أن معامـل    النفسي والضغط األنا مبعرفة قوة

 التابع املتغري ( احندار8) اجلدول ويوضح، (01، 0) داللة مستوى عند إحصائيًّا ككل كانت دالة

: املقـدرة تتمثـل يف   االحنـدار  أن معادلـة  (8) املستقلة. وبشكل عـام يتضـح مـن اجلـدول     املتغريات على

 (.0.051) + الضغط النفسي املدرك (0.261) ( + قوة األنا21.555الضجر األكادميي= )
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 : جدة جامعة طالب لدى األكادميي األنا للتنبؤ بالضجر بدور قوة يتعلق : فيماأواًل

ومتسـقة مـع حجـم دور     منطقيـة  نتـائج  تعـد  عرضـها  السـابقة  النتـائج  بينتـه  مـا  أن الباحث يرى

الذي يعكس أهمية احملافظة علـى التـوازن بـني كـل مـن مطالـب أهلـو واألنـا         األنا واهمية متغري قوة 

األعلى والواقع لدى طالب املرحلة اجلامعية يف التعامـل مـع املطالـب األكادمييـة الـيت تفرضـها بيئـة        

واالمتثال للمطالب الداخلية عرب زيادة قدرة طالب املرحلـة اجلامعيـة علـى التكيـف     التعليم اجلامعي 

مــع مطالــب ومشــكالت والصــعوبات الــيت تعرتضــه يف مواقــف الــتعلم اجلــامعي وعمليــات وأســاليب    

التــدريس اجلــامعي باإلضــافة إىل مواقــف تقــويم نــواتج الــتعلم الــيت تتطلــب قــدرا كــبري مــن التنظــيم  

بشــكل أكثــر حتديــًدا ميكــن القــول بــأن قــدرة الطالــب اجلــامعي علــى إظهــار   و والضــبط الــذاتي.

املرونة النفسية، ومواجهة التحـديات األكادمييـة، والبقـاء يف حيـز االسـتقرار الوجـداني، والتعامـل        

التحصيل  باملشكالت املتعلق مستوى القلق بفعالية عند مواجهة املواقف احملبطة اكادمييا، وتقليل

يف حل التوترات النفسية املتمثلة بالضجر األكادميي لدى طالب املرحلـة اجلامعيـة،   اجلامعي تسهم 

خاصة وأن مواقف وأحداث بيئة التعليم تتطلب مهارات معرفيـة وسـلوكية وانفعاليـة تعـد مـن صـميم       

 اإلحبـــايف علـــى والســـيطرة التـــأخري علـــى الرقابـــة آليـــات فعاليـــات وظـــائف قـــوة األنـــا مثـــل: توجيـــه 

الشخصية واالجتماعية مع أعضاء هيئـة التـدريس والـزمالء،     العالقات على حملافظةاألكادميي، وا

التكيــف مــع متطلبــات مهــام التعلــيم  تتشــيط العلميــات املعرفيــة علــى حنــو مناســب وكــفء لتحقيــق

ــل  ــز حــاجز اجلــامعي، باإلضــافة إىل تفعي األكــادميي  االنســحاب لتجنــب باملنبهــات والــوعي التحفي

 ثريات وحمتويات املناهج واملقررات الدراسية.مع م النشط والتعامل

 ;Simonويرى الباحث أن النتيجة السابقة جاءت متوافقة مع ما أشارت اليه دراسة كل من 

Friedrich & Beckham, 2017); Seligman; Morgan & Harper, 2017; Graham & 

Cristiano, 2018; Muntari, 2018   وبقيـة املـتغريات املماثلـة هلـا      األنـا  ( الـيت أشـارت إىل أن وقـوة

ــة ــذاتي و مفهــوم  الضــبط كبني ــة  ال ــذات وهوي ــا تعتــرب  ال ــالتنبؤ املســهمة مــن العوامــل  األن  بالضــجر ب

 األكادميي.

 :جدة جامعة طالب لدى األكادميي بالضجر املدرك للتنبؤ النفسي الضغط بدور يتعلق ثانًيا: فيما

 ومتسـقة  منطقيـة  نتـائج  تعـد  (8) يف اجلـدول  عرضـها  السـابق  النتائج بينته ما أن الباحث يرى

مسـتوى عـال    على احملافظة أهمية يعكس الذي املدرك النفسي الضغط متغري وأهمية دور حجم مع
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فـامتالك طالـب املرحلـة اجلامعيـة     ، التعليم اجلامعي بيئية ملثريات من قدرة على اعطاء معنى وتفسري

اجيابيـة وتقييمــات واحكـام ذاتيــة اجيابيـة معرفيــة حنــو    واالحاديـث الذاتيــة   األتوماتيكيــة ألفكـار 

وطـرق وأهـداف التقـويم اجلـامعي تسـاعد علـى التقليـل مـن         ، التعليمـي  واحملتـوى  التدريس، أساليب

الـواقعي وغـري املضـخم يتـأثر بكـم وكيـف        املدرك النفسي مشاعر الضجر األكادميي، فالضغط

يف  املعرفيــة لــدى طالــب املرحلــة اجلامعيــة، وتســهم اخلــربات احملبطــة املكتســبة واملخزنــة يف البنيــة  

ــة احلـــدث        ــة مبواجهـــة ومقاومـ ــيولوجية العنيفـــة املرتبطـ ــتجابات االنفعاليـــة والفسـ ــه مـــن اسـ  محايتـ

 الطالـب اجلـامعي قدرتـه    كما حتميه من االجهاد النفسي واملعريف اليت يفقـد  األكادميي الضاغط

 املـدرك  النفسـي  يف حني أن منط الضغط ،الضاغطاملواقف األكادميي أو  احلدث مع التعامل على

الســليب عــادة مــا يتشــكل مــن خــالل منظومــة املعتقــدات املــاوراء معرفيــة اخلاصــة بتقييمــات الفــرد    

ملصادر الضغويف النفسية اليت يصعب ادارتهـا والتعامـل معهـا بشـكل يسـاعد علـى النجـاح والتوافـق         

ــاة الطالــب اجلــامعي مــن إ    الســرور  وعــدم واإلحبــايف بالتعاســة ىل الشــعورمعهــا، مبــا يــؤدي إىل معان

 الذات وايثار االنسحاب من املواقف األكادميية بصفة مستمرة.  والقلق، وحتقري

 ;ويــرى الباحــث ان النتيجــة الســابقة جــاءت متوافقــة مــع مــا أشــارت اليــه دراســة كــل مــن )  

Taylor, Kim, & Myoungsook, 2018; Afusat, 2018 Taylor, Kim, & Myoungsook, 

2018; Worthen & Cash, 2018 (  اليت أشارت إىل أن الضغويف النفسية والضغط املدرك ترتبط

 بالضجر.  بالتنبؤ املسهمة من العوامل بالضجر األكادميي والنفسي والوظيفي كما تعترب

 يعـزى  األكـادميي  الضـجر  يف إحصـائيًّا  دال فـرق  يوجـد  هـل : علـى  للدراسة الثاني سؤال نص

 جامعـة  طـالب  لدى( ماجستري - بكالوريوس - حتضريية سنة)اجلامعية  املرحلة الدراسية الختالف

 جدة؟
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 ( 9جدول )
مستويات املرحلة الدراسية اجلامعية على درجات ملعرفة داللة الفروق بني متفاوتي االحادي حتليل التباين 

 مقياس الضجر األكادميي

 د.ح املربعاتجمموع  مصدر التباين املتغريات
متوسط جمموع 

 املربعات
 الداللة ف

 الضجر

 األكادميي

 0.00 28.99 3888.812 2 8668.524 بني اجملموعات 

 130.328 248 32190.880 داخل اجملموعات 

  249 39848.404 اجملموع 

 مقيــاس درجــات ( علــى0.01) ( وجــود فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى9) يتضــح مــن اجلــدول

– بكـالوريوس -حتضـريية  سـنة ) اجلامعيـة  املرحلـة الدراسـية   الخـتالف  األكـادميي يعـزى   الضجر

 Scheffe( يوضح املقارنات البعدية بطريقة شـيفيه  10جدة. واجلدول ) جامعة طالب لدى( ماجستري

 األكادميي. الضجر مقياس درجات على اجلامعية بني متفاوتي مستويات املرحلة الدراسية

 ( 11جدول )
 على اجلامعية بني متفاوتي مستويات املرحلة الدراسية Scheffeاملقارنات البعدية بطريقة شيفيه 

 األكادميي الضجر مقياس درجات

 املتوسطات العدد اجملموعات
االحنراف 

 املعياري

 فروق املتوسطات وداللتها

مرحلة 

 البكالوريوس

مرحلة 

 املاجستري

 *20.88 *4.4 8.16 85.00 100 التحضريية السنة طالب

 *15.48 - 5.32 81.50 109 البكالوريوس مرحلة طالب

 - - 4.84 56.12 41 املاجستري مرحلة طالب

 : يلي ما( 10) اجلدول من يتضح

ــة التحضــريية وطــالب الســنة بــني طــالب (0.01) وجــود فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى   .1  مرحل

 البكالوريوس. لصاحل طالب مرحلة األكادميي الضجر مقياس البكالوريوس على درجات

ــة وطــالب التحضــريية الســنة طــالب بــني (0.01) مســتوى عنــد إحصــائيًّا دال فــرق وجــود .2  مرحل

 املاجستري. مرحلة طالب لصاحل األكادميي الضجر مقياس درجات املاجستري على
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 مرحلـة  وطـالب  البكـالوريوس  مرحلـة  بني طـالب  (0.01) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق وجود .3

 .املاجستري مرحلة طالب لصاحل األكادميي الضجر مقياس درجات على املاجستري

 طالب ويرى الباحث أن ما بينته النتائج السابقة عرضها تعد نتائج منطقية، إذ أشارت إىل أن

يتمتعــون مبقــدار مناســب مــن معــدالت الضــجر        املاجســتري  مرحلــة  وطــالب  البكــالوريوس  مرحلــة 

 وأهـداف  وطـرق ، التعليمـي  واحملتوى، التدريس عدم رضاهم عن أساليباألكادميي الذي يعرب عن 

ــة بطــالب  اجلــامعي التقــويم ــا   الســنة مقارن ــه عامــل اخلــربة والســن    التحضــريية ؛ وذلــك نظــرًا مل يؤدي

االســتقرار األكــادميي والنضــج النفســي مــن دور كــبري يف تشــكيل اإلطــار الــدافعي واألكــادميي   

التحضـريية قـد ال تسـعفهم يف     فحداثة خربة وسن طالب السنة هم بشكل عام.تصرفاتالذي حيكم 

و والسـلوكية غـري    املعرفيـة  م يبـدون ضـمن السـياقات   ؛ لـذلك فهـ  تهم األكادمييةحياتنظيم جماالت 

املتكيفة اكادمييا ضمن احلياة اجلامعية اليت ختتلف اختالفـا كليـا عـن مرحلـة التعلـيم الثـانوي،       

ب من الطالب مقومـات ومعـايري حتديـد أهدافـه مراقبـة سـلوكياته       تتطل فالتعليم اجلامعي وسياقاته

ومتابعة ذاتية بالغة الدقة ملختلف متطلبات الدراسة األكادميي من قبل أعضاء هيئـة التـدريس إذ أن   

تعد ضـوابط صـارمة    املاجستري مرحلة وطالب البكالوريوس ضوابط العمل اجلامعي لطالب مرحلة

واليت يعيها طالب هاتني املرحلتني وعيا كامال مبـا يرتتـب علـى تلـك      وال ميكن التهاون يف تطبيقها

املمارسات التهاون والتسـويف واخنفـاض دافعيـة االجنـاز األكـادميي الـيت تشـكل عوامـل مسـاعدة          

تزيد من حجم معانـاة طالـب السـنة التحضـريية مـن الضـجر األكـادميي، خاصـة يف ظـل قلـة بـرامج            

أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين مينحــون طــالب هــذه املرحلــة الوقــت     التهيئــة للدراســة اجلامعيــة وقلــة 

الكايف واملساعدة األكادميية لتجاوز فجوة حداثة خربتهم بأمنايف وأساليب واسـرتاتيجيات التعلـيم   

 التحضريية وزيادة اعبائهم التدريسية. اجلامعي اليت قد تكون بسبب كثرة إعداد طالب السنة

تفرض على األقسام األكادمييـة ووكـاالت الشـؤون التعليميـة     ويرى الباحث أن هذه النتيجة 

ــام أكــرب يف   ــز  للطــالب مه ــة وتعزي ــدى الشــباب  مقاومــة وادارة مشــاعر الضــجر األكــادميي   محاي ل

الذين حباجة إىل إعادة نظر سواء علـى مسـتوى اسـتحداث بـرامج إرشـادية تسـاعدهم علـى        اجلامعي 

طرائق التدريس اجلامعي واملقررات اجلامعية على حنو قـد  ادارة انفعاالتهم واجتاهاتهم السلبية حنو 

ة الضــجر األكــادميي الــيت قــد تكــون ســبًبا مباشــر يف التســرب مشــكليســهم يف احلــد مــن تفــاقم 

الدراسي أو اخنفاض املعدل الرتاكمي لطالب املرحلة اجلامعية. وعلى حد اطالع الباحث مل توجـد  
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تيجــة البحثيـة وهـو مـا يعـزز التوصـية بضـرورة دراســتها       دراسـة سـابقة اتفقـت أو اختلفـت مـع هـذه الن      

 اجلامعية. الدراسية املرحلة ومعاجلتها يف دراسات الحقة خاصة يف ظل تعدد مستويات

 :التوصيات

ــائج الدراســة احلاليــة كمقــدمات نظريــة مناســبة لصــياغة تســاؤالت وفــروض       .1 االســتناد إىل نت

إىل معاجلة مشكلة ارتفـاع الضـجر األكـادميي    علمية للربامج والدورات التدريبية اليت تسعى 

لدى طالب املرحلة اجلامعية يف ضوء متغريات قوة األنـا والضـغط النفسـي املـدرك واحلساسـية      

السلوكية واالنفعالية واملعرفية املنبثقة عنها باعتبارها أطر إرشادية  تاالنفعالية واالسرتاتيجيا

 امعات السعودية. تقدمها أقسام خدمات اإلرشاد األكادميي باجل

تتنــاول التفــاعالت والتــأثريات الثنائيــة  إجــراء املزيــد مــن األحبــاث يف البيئــة العربيــة والســعودية  .2

مــن طــالب وطالًبــات املرحلــة    مــتغريات الدراســة احلاليــة علــى عينــات خمتلفــة      والثالثيــة بــني  

ورات اجلامعيــة يف جامعــات أخــرى ميكــن مــن خالهلــا صــياغة اســرتاتيجية عامــة لتقــديم تصــ    

 املـدرك  النفسـي  والضـغط  األنـا  نظرية أكثر عمًقا ورسوًخا يف ضوء مراعاة أهمية مستوى قوة

 االنفعالية.  واحلساسية

هم الكبري بتصميم أنشطة تعلم جامعي هتمامأن تولي األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ا .3

رحلـة اجلامعيـة تسـهم    أكثر عصرية ومراعاة للخصائص العمرية والنفسية واملعرفية لطالب امل

مبجموعها يف ختفي  مصـادر أحـداث احليـاة اجلامعيـة الضـاغطة بغيـة مسـاعدة طـالب هـذه          

املرحلة اجلامعية على ادارة املشاعر السلبية املرتبطة بالضجر األكـادميي لتحقيـق أكـرب قـدر     

 من االتزان النفسي والتكيف اجلامعي. 

 املـــدرك النفســـي والضـــغط األنـــا قـــوةاعـــل تف إجـــراء حبـــوث ودراســـات تتنـــاول استقصـــاء أثـــر .4

ــة واحلساســية ــة كعوامــل االنفعالي ــدى األكــادميي بالضــجر منبئ ــف   طــالب ل ــات خمتل وطالًب

 املراحل الدراسية.

 

 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

198 

 املراجع:

 :العربية املراجع
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