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  ملخص

ة الكفاءب عالقته ومعرفة التكيف األكاديمي دراسة إلى ھدفت ھذه الدراسة دى ة الذاتية العام ل
ة العشوائية  ؛طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت ة الدراسة بالطريق حيث تم اختيار عين

ت  ة، وبلغ نھم ) ٢٠٠(الطبقي ة، م ب وطالب ا و) ٧٩(طال ة) ١٢١(طالب ق الدراس ة؛ ولتطبي  طالب
يفيرز ومق الباحث استخدم روزلم وتش ة لجي ة العام اءة الذاتي اسمقياس الكف ورو ي ري ب لتكيف ل ھن

اديمي فت ؛ األك د كش ودوق دم وج ة ع ائج الدراس ة  نت راد عين دى أف ة إحصائية ل روق ذات دالل ف
اديميفي  الدراسة ا ،المستوى الدراسيأو  ،الطالب لجنس تعزى التكيف األك . أو التفاعل بينھم

ين دال إحصائيا وجود ارتباط موجب أيضا النتائج أظھرتو اديمي ب ة و التكيف األك اءة الذاتي الكف
   .أفراد عينة الدراسة لدى العامة

 .، الكفاءة الذاتية العامةالتكيف األكاديمي: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to study the academic adjustment and its 
relationship with the general self-efficacy for the students in the Faculty 
of Educational Sciences at Al al-Bayt University. The sample consisted 
of (200) students (79 males and 121 females) who were chosen by using 
cluster random sampling technique. The researcher used Jerusalem and 
Schwarzer’s General Self-Efficacy Scale and Henry Boro’s Academic 
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Adjustment Instrument. The findings revealed that no statistically 
significant differences in the academic adjustment due to sex, year of 
study or the interaction between them. However, the study revealed a 
positive correlation between Academic Adjustment and General Self-
Efficacy.  

Key words: academic adjustment, general self-efficacy. 
 

  المقدمة

؛ وذلك الرتباطه بالكثير من اھتم الباحثون في التربية وعلم النفس بمفھوم التكيف األكاديمي
ان وة، فيما يتعلق بالصحة النفسي خاصة ،العوامل المؤثرة في حياة الفرد اة، سواء أك النجاح بالحي

اعي، أ ى المستوى االجتم ة ماألسري، أ مذلك عل اءة الذاتي اديمي؛ ولعل الشعور بالكف عمل ي األك
ى تنمي وير ةعل ن  وتط و يحس الي فھ ة؛ وبالت دى الطلب ة ل ية االيجابي مات الشخص ف الس التكي
   .الذات حتراماو الثقة بالنفس ، ويزيد مناألكاديمي

ار أولو ن أش اء م ن العلم ى م ن مصطلح التكيف إل ي Darwin)( داروي ة  ف  وءالنشنظري
ي تستطيع ال ،التطورو ي تبقى ھي الت ة الت ات الحي ى أن الكائن ايشالتي تشير إل مع صعوبات  تع

ي الم الطبيع اره الع ع الظروف وأخط ف م تالؤم والتكي ى ال ادر عل وى الق اء لألق ى أن البق ، بمعن
ة إلشباع  ،يسعى إلشباع حاجاتهالبيئية المحيطة به، فالفرد  وإذا ما وجدت بعض المصادر المعيق

من أجل الوصول إلى حالة  ؛وتجاوزھا ،فإن الفرد يبذل الجھد لحل ھذه الصعوبات ؛ھذه الحاجات
  ).١٩٨٠الھابط، (من التوافق والتكيف 

اھر الصحة  ر من مظ و مظھ ه، وھ ع محيط رد م و انسجام الف ام ھ ه الع إن التكيف بمفھوم
ا  عدَ نفسية، ويال ا، يھدف فيھ عملية ديناميكية مستمرة بين الفرد والبيئة االجتماعية التي يعيش فيھ

دة مع  ات جي ة عالق ا يمكن من إقام ة، مم ه االجتماعي الفرد إلى تعديل سلوكه بما يتوافق مع بيئت
ام ويعتبر التكيف األكاديمي أحد جوانب ا. اآلخرين ليوافق بين نفسه والعالم المحيط به لتكيف الع

ة  اة الجامعي ة والحي ع المواقف التربوي رد م ل الف اج تفاع ية، ونت رد النفس رتبط بصحة الف ذي ي ال
  ).٢٠٠٥، ناصر، ١٩٩٣المغربي، (

افظ ار الح د أش ى) ١٩٨٧( وق ه التكيف إل ة  بأن ى عملي ية تھدف إل ة صعوبات أساس مواجھ
نفس  ؛سيةالحياة ومشاكلھا المتعددة كاإلحباط والتوتر والضغوط النف ى ال من أجل إعادة التوازن إل

  .اآلمنالتي تواجه الصراع بمختلف أشكاله للوصول إلى حالة من االستقرار والعيش  ،البشرية

رحان  د الس امعي، ) ٢٠٠٠(وأك الجو الج أثر ب ة يت ل الجامع اديمي داخ ف األك أن التكي
ة، و ة والديمقراطي ذي تسوده الحري و ال ابي ھ امعي اإليج المجتمع الج اواة، ف ة، والمس روح العدال

ى استغالل  ة عل ذي يساعد الطلب يھم، وھو ال ة أنفسھم ومع مدرس ين الطلب اطف، ب والمودة والتع
اعلھم  دور اإليجابي للمدرسين من خالل تف طاقاتھم وقدراتھم إلى الحد األقصى، باإلضافة إلى ال
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ي تساھم ف دريس الت اھج وطرق الت ادھم المن ة واعتم ارات اإليجابي مع الطلب ة مھ ة ي تنمي الطلب
  .ھمومعارف

ه بأنه التكيف) ١٩٩٣( يونس قد عرفتو رد وبيئت ين الف وازن ب ة من الت ارة عن حال أو  ،عب
ى  ب عل رد التغل ه الف اول ب ذي يح ي، وال لوك التكيف رد والس ية للف ائف النفس ات والوظ ين العملي ب

  .ون تحقيق الحاجات المراد تحصيلھاالصعوبات التي تقف مانعا د

ين تو م اإلنسان  (Allen, 1990)رى أل ى فھ وم التكيف يشير إل اره ومشاعره ألأن مفھ فك
ة ضغوط بدرجة تسمح برسم استراتيجية لمو ة اجھ اة اليومي ددةومطالبالحي ا المتع د و. ھ عرف ق

اءه النفسيالتكيف بأنه ) ١٩٨٧(الرفاعي  ليستجيب  ؛مجموعة ردود الفعل التي يعدل بھا الفرد بن
أن التكيف كدفأ )١٩٨٧(فھمي  أما .جديدةو ،محدودة بيئيةلشروط  ة  ب ة ديناميكي ارة عن عملي عب
  .بيئته مع عالقة أكثر توافقاوإيجاد الشخص سلوك  فيتغيير حداثإلى ا ھدفتمستمرة 

ع  ة من أجل رف دم للطلب وقد أظھرت نتائج دراسات متعددة أھمية البرامج اإلرشادية التي تق
د يالتخفيف من و ،يھممستوى التكيف األكاديمي ل دل التراكم ع المع ل من  ،التسرب، ورف والتقلي

  .(Barker & Sirk, 1986)وتحسين االتجاھات نحو الذات  ،مستوى القلق

ة  أما همفھوم الكفاءة الذاتي أول من أشار إلي دورا ف ين  ؛)Bandura,1997(بان ط ب حيث رب
ة ه المعرفي ان لوظائف ذات وأداء اإلنس يم ال ف  ،تنظ انياإلوالتكي تعلم نس ة ال رض نظري ؛ وتفت

ات  ره من المخلوق االجتماعي لباندورا بأن لدى اإلنسان مجموعة من القدرات التي تميزه عن غي
ذات ،والتخطيط ،كالقدرة على التفكير ى أن أداء اإلنسان  ،وتنظيم ال ف؛ بمعن والتكيف مع المواق

ة  دَ ويع .يئيةلوظائفه ھو نتاج لمجموعة من العوامل الشخصية والسلوكية والب اءة الذاتي وم الكف مفھ
اعيمحورا رئيسا  تعلم االجتم ة من محاور نظرية ال اءة الذاتي رد بالكف ادات الف رتبط اعتق ؛ حيث ت

ه فالفرد بالدافعية واإلنجازات الشخصية،  ىيعمل على تفسير إنجازات اد عل ي ال باالعتم درات الت ق
  (Pajares, 2005) .نجاحال لتحقيقوذلك يبذل أقصى جھد  ؛يعتقد أنه يمتلكھا

د أوضح ي  )٢٠٠٦( ةالشرايد توق ين محددات السلوك اإلنساني ف ة ب ة التفاعلي أن العالق ب
اعي تعلم االجتم ة ال ية ،نظري ل الشخص و العوام ود نح ه الجھ ة توجي يح إمكاني ة  ،تت أو ،والبيئي

ة أفضل راد بحال ا يجعل األف ات  ؛السلوكية؛ مم ةبحيث يمكن تحسين العملي ةو المعرفي  ،االنفعالي
   .والدافعية

ل المشكالتفاألفراد الذين لديھم إحساس قوي بالكفاءة الذاتية ير ى تحلي رھم عل ، كزون تفكي
بة ول مناس ى حل رھم  ؛للوصول إل إن تفكي ة ف اءة الذاتي دم الكف ديھم شعور بع ذين ل راد ال ا األف بينم

الوقوع بالمشكالت؛يتحول إلى  ك ي الداخل فيتسبب ب ى القوذل المحسن، (فشل وعدم النجاح ود إل
اتوكما  ).٢٠٠٦ د من النظري راد في العدي  تعد الكفاءة الذاتية عامال مھما في تفسير سلوك األف
ي ة النفس ة االجتماعي ة المعرفي اعي ،كالنظري تعلم االجتم ة ال ذات  ،ونظري وم ال ة مفھ ونظري

(Harter, 1991).  
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ة  اءة الذاتي ير الكف ى وتش ى األداءإل رد عل درة الف از ق ن خالل اعتقادات ،واإلنج ددة  هم المح
هب ة لدي توى الدافعي ى . مس ة للوصول إل ود المبذول ة زادت الجھ ة الذاتي ة بالكفاي ا زادت الثق فكلم

ا للسلوك؛ حيث تمثل (Cervone & peak, 1986)الھدف  حيث  ؛الكفاءة الذاتية وسيطا معرفي
ة السلوك ال ة يحدد طبيع ه الذاتي د إن توقع الفرد لفاعليت دار الجھ الي يحدد مق ه، وبالت يقوم ب ذي س

ي تعترضه  كالت الت ة المش ي مواجھ يبديھا ف ي س ابرة الت ة المث يبذله، ودرج ذي س  ,Benz)ال
Bradley, Alderman & Flowers, 1992).  

ة )  ٢٠٠٣(زھران  أوضحو اءة الذاتي أن الكف العمرتب دم اإلنسان ب ا تق دأ  ؛زداد كلم حيث يب
تفحص الطفل لجسمه وتكوين توقعات عن حاله، وتعد االعتقادات بعدا من  الوعي الذاتي مع بداية

ية اد الشخص ة ،أبع ات الذاتي ي القناع ل ف ي تتمث درة  ،الت ي وق رد ف اتالف ى المتطلب يطرة عل  الس
  .هوالتغلب على المشكالت الصعبة التي تواجھ الحياتية،

ة في تطور من خالل الخبت الكفاءة الذاتيةأن ) ٢٠٠١(الزيات  ذكرو رات النشطة ذات الدالل
ا يضعف الفشل  ؛حياة الفرد ة، بينم اءة الذاتي ه في الكف حيث الحاجات المتكررة للفرد تزيد من ثقت

  .النجاح تحقيق المتكرر اإلحساس بالثقة في

ا أو أن الكفاءة الذاتية ) ٢٠٠٠(وأكد حمدي وداود ة يمكن تغييرھ تتأثر بثالثة عناصر معرفي
ائج بالكفاءة،ى االعتقاد األمثل بالشعور للوصول إل ؛تعديلھا ، وھي توقع الكفاءة الذاتية، وتوقع النت

دورا؛ المراد تحقيقھا قيمة النتائجباإلضافة ل إن بان ين    (Bandura,1997)ولذلك ف ز ب اءة مي الكف
م الذاتية المعرفية وتمثل قدرات الفرد في األداء األكاديمي، والكفاءة الذاتية السلوكية من خالل  تعل

ة  ة االجتماعي اءة الذاتي االت، والكف ى انفع ة بالسيطرة عل ة االنفعالي مھارات جديدة، والكفاءة الذاتي
ة  بأنه) ٢٠٠٣( عبد القادر أوضحقد و .من خالل التفاعل مع اآلخرين اءة الذاتي يمكن التحكم بالكف
الخبرات و لذاتية لديه،؛ حيث إن نجاح الفرد يزيد من توقعات الكفاءة امن خالل اإلنجازات الذاتية

ا  البديلة من خالل مالحظة نجاح اآلخرين، واإلقناع اللفظي؛ وذلك  بمنح الفرد الثقة ألداء مھمة م
  .بنجاح، واالستثارة االنفعالية؛ حيث إن إنجاز المھمة يزيد أو ينقص بالحالة االنفعالية للفرد

ذين يمتلكون  ؛أو الفشل الفرد في تفسر النجاح أسلوبإن الكفاءة الذاتية تشير إلى  األفراد ال ف
ة إحساسا عاليا في الكفاءة الذاتية؛ دراتھم الذاتي ى ق وتقصيرھم في عدم  ،فإنھم يعزون نجاحھم إل

ى  .بذل الجھد لھم إل إنھم يعزون فش ة ف عدم أما األفراد الذين لديھم إحساس متدن في الكفاءة الذاتي
  ).١٩٩٨مادي، صوال قاسمالبيلي و( القدرات امتالك

ى ) ١٩٩٨(والزغول  عبابنةعرف قد و ه عل ة بقدرت رد المتعلق ام الف الكفاءة الذاتية بأنھا أحك
ة اطات المرغوب ن النش اط م يم أنم ذھا تنظ ن األداء وتنفي ددة م تويات مح ق مس ارو .لتحقي  أش

اير ادوكس وم ى (Maddux & Meier,1995) م ة إل اءة الذاتي ا الكف ارة بأنھ ات  عب عن توقع
ا .بسلوك محدد في موقف محدد محددة ترتبط اھر  أم ان ودن  ,Hallinan & Danaher)ھالين

ا (1994 ا  فعرف ة بأنھ اءة الذاتي عورالكف راد  ش ة ألاألف ة  داءبالثق ى مواجھ درة عل ام، والق المھ
  .في المواقف المختلفة المشكالت
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  الدراسات السابقة

اطالدراسات الباحث على العديد من  اطلع ه التكيف ب ذات االرتب اديمي وعالقت اءة باألك الكف
ة ة العام ا ومن ،الذاتي و دراسةھ ا  حيث (Ramos & Nicholas, 2007)س الراموس ونيك قام

ة  كشفب اءة الذاتي ين الكف ة ب دى العالق اتوالتكيف ل ة الكلي ي طلب انتا كالر ف ة س نواتل جامع  لس
ية ة الدراس ةو، الجامعي ائج ) ١٩٢( الدراسة بلغت عين د دلت النت ب، وق نة طال ة الس ى أن طلب عل

ا  ائج الدراسة  أظھرتاألولى من ذوي الكفاءة الذاتية العالية لديھم تكيف في كلياتھم، كم  وجودنت
دى ات  تكيف أفضل ل ة الكلي ة في مختلف السنواتطلب ة العالي اءة الذاتي ، وأشارت من ذوي الكف

  .ية والتكيف األكاديميبين الكفاءة الذات وجود عالقة ايجابية عالية إلى أيضا نتائج الدراسة

اءة  التي(Smith, 2007) سميث  دراسةو ى الكف ة عل ر السلطة الوالدي ة أث ھدفت إلى معرف
ة الذاتية والتقدير الذاتي لدى راھقين  الطلب ة ديكنسون الم ى التكيففي كلي ذه العوامل عل ر ھ  وأث

اديمي ن  .األك ة م ة الدراس ت عين ا ) ٢٠٣(تكون تجابواطالب اء اس اس الكف اس لمقي ة ومقي ة الذاتي
ذين  أظھرت، وقد األكاديمي التكيف ة ال ديھمالنتائج أن الطلب رام ذات ل ة ،احت ة عالي اءة ذاتي  أو كف

  .التكيف السلوكي والعاطفي في الكلية فيأفضل  ھم

ن و ة المحس دفت ) ٢٠٠٦(دراس بعض وھ ا ب اءة وعالقتھ توى الكف ن مس ف ع ى الكش إل
ادي ف األك التوافق والتكي رات ك ن . ميالمتغي ة م ة الدراس ت عين ي ) ١٥٤(تكون ة ف ا وطالب طالب

د . جامعة اليرموك اديمي والتحصيل إضافة  أظھرتوق رات التوافق األك ائج الدراسة أن متغي نت
بة  ة وبنس اءة الذاتي توى الكف ي مس اين ف ا التب از فسرت مع ة االنج ى دافعي اء  ؛%)68(إل حيث ج

  .لتحصيل األكاديميالتوافق األكاديمي في المرتبة الثانية بعد ا

ل، جوالروس، را وأجرى كل من ارفي تي ينيكل، وھ  ,Larose, Ratelle, Guau)، س
Senecal & Harvey, 2006) ين دراسة ل ة االرتباطات ب داتمعرف اء معتق و الكف ة لنم ة الذاتي

ة الدراسة من تأ .في جامعة لويزيانا األمريكية والتوافق األكاديمي ،الطلبة ا طالب) ٤١١(لفت عين
ة؛ م  وطالب تقرة%) ٥٠(حيث اتس ة ومس ة عالي اءة ذاتي ة بكف ن الطلب ا واجه  ؛م ن %) ٢٠(بينم م
ة، %) ٣٠(أما  .ادة في اعتقادات الكفاءة الذاتيةالطلبة زي اءة الذاتي وا في الكف من الطلبة فقد تراجع

  .في الكفاءة الذاتية يةأفضلاإلناث حققت وقد 

بول  أجرىو ى م) 2004(الش دفت إل ة ھ اءة دراس ى الكف دبر عل تراتيجيات الت ر اس ة اث عرف
يةالذاتية لدى عينة من طلبة المرحلة  ة الدراسة من  األساس د تألفت عين ا، وق ً ) ١٠٢(العلي ا  .طالب

ي  إحصائياالنتائج وجود تحسن دال  وقد أظھرت ة لصالح المجموعة الت في مستوى الكفاءة الذاتي
  .القدرة على التكيف والتوافق مع الذاتالضغط الذاتي ولديھا  استراتيجيةتدربت على 

ا  ي أجراھ ة ل (Chemers, & Garacia, 2002)يا شوجرا كيمرز،وفي الدراسة الت معرف
ى ة فريشمان أثر الكفاءة الذاتية لدى طلبة السنة األول ى في كلي اديمي عل ثاألداء األك بلغت  ؛ حي

اط أظھرتوقد  .طالبا في مستوى السنة الجامعية األولى) ٢٥٦(عينة الدراسة   النتائج وجود ارتب
ة اديمي ،قوي ومباشر بين الكفاءة الذاتي ة ضعيفة ؛واألداء األك ا كانت العالق ر مباشرة  ،بينم وغي
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رى رات أخ ع متغي ادك ،م ي ،اإلجھ غط النفس حة ،والض ى ،والص ي  ،والرض اء ف زام البق والت
  .المدرسة

ل وزمالؤه،  ا بويرازي ة  (Poyrazil, et. al., 2002)وفي دراسة أجراھ من أجل معرف
ي  ا األجانب ف ة الدراسات العلي دى طلب ق النفسي ل ة والتواف ة األكاديمي اءة الذاتي ين الكف ة ب العالق

ا) ١٢٢(بلغت عينة الدراسة . جامعة كينفيلد بالواليات المتحدة اءة . خريج اس الكف م استخدام مقي ت
ة الذاتية األكاديمي، وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة عا لية بين امتالك الطلبة للمھارات اللغوي

  .والتوافق األكاديمي العام

إلى التعرف على العالقة بين السمات الشخصية والتكيف ) ٢٠٠٠( وھدفت دراسة السرحان
ن  ة م ة الدراس ت عين د تكون ت، وق ة آل البي ة جامع دى طلب اديمي ل م ) ٤٨٠(األك ة ت ا وطالب طالب

ة اختيارھم بطريقة عشوائية؛ ولدى ت طبيق مقاييس الدراسة؛ أظھرت النتائج وجود عالقة ارتباطي
  .دالة إحصائيا بين سمات الشخصية والتكيف األكاديمي

زل  قامو ليمان والمني ة في ب) ١٩٩٩(س دى الطلب ة درجة التوافق ل ى معرف دراسة ھدفت إل
رات بعض المتغي ه ب ة الدراسة  ؛جامعة السلطان قابوس وعالقت اً ط) ١٢٢٦(حيث تكونت عين الب

اديميفي التوافق  إحصائيةوطالبة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  لكل  تعزى األك
  .األكاديميةلتحصيل والكفاءة ا من

وقين ) ١٩٩٣(وقامت شيخة  بدراسة تناولت الفروق بين طلبة الجامعة المتفوقين وغير المتف
ائج الدراسفي عدد من المتغ أكاديميا أن ايرات، وقد أظھرت نت ة ة ب اءة العالي ة من ذوي الكف لطلب

 ً   .أكاديمياً كانوا أكثر توافقاً وتكيفا

ام  ولتن وبراونوق ىبدراسة ھدفت  (Multon, Browns & Lent, 1991)ولنت  رم  إل
ة معتقداتالعالقة بين  معرفة اءة الذاتي اديمي، ،الكف د واألداء األك ة الدراسة  وق ىاشتملت عين  عل

ا )٣٩( م  .طالب تخدامت ة :ساييمق اس اءة الذاتي اديمي ،الكف اس األداء األك ابرةو ،ومقي د  .المث وق
ين  ةنتائج الدراسة وجود عالق أظھرت دات إيجابية دالة إحصائيا ب ةمعتق اءة الذاتي والتكيف ، الكف
  .األكاديمي

دراسة العالقة بين بعض العوامل ذات  إلىفقد ھدفت ) ١٩٨٧(أما دراسة الريحاني وحمدي
ة بالط ه العالق ب وتكيف اديميال ن . األك ة م ة الدراس ت عين ة) ٩٥٥(تكون ا وطالب روا  ،طالب اختي

دل التراكمي رات المع ائج أن متغي د أظھرت النت الوريوس، وق ة البك ومستوى  ،عشوائيا من طلب
يم  رت  ،والتخصص األم،تعل د فس نس ق ف %) ٣.٥(والج ة للتكي ة الكلي ي الدرج اين ف ن التب م

  .األكاديمي ومجاالته

التكيف بالكفاءة الذاتية  عالقة درس معظمھا أنالحظ ن ،ھذه الدراسات في النظرخالل من و
ات ة الجامع ن طلب ارة م ة مخت دى عين اديمي ل زت  ؛األك ة تمي ذه الدراس ى إال أن ھ التعرف عل ب

ة الذاتية  الكفاءةب تهالكشف عن عالق، وفي التكيف األكاديميالفروق بين أفراد عينة الدراسة  العام
  .جنس الطالب والمستوى الدراسيلمتغيري تبعا 
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  تھاوأسئلمشكلة الدراسة 

ا  اديمي، مم ة الجامعات من صعوبات في التكيف األك ر من طلب ى يؤثريعاني كثي لبا عل س
ان وأدائھم األكاديمي، وتفاعلھم االجتماعي،  ذا ف األمن؛ ولھ دان الشعور ب ة، وفق الشعور بعدم الثق

رالتحقيق التكيف األكاديمي لطلبتھا؛ خاصة أن  أھمية بالغةتولي معظم الجامعات  ة  كثي من الطلب
وتر،  القلق، والت ة، ك ة، واألكاديمي ية، واالجتماعي كالت النفس ن المش ة م رض لمجموع د يتع ق

اديمي بوالشعور  ان التكيف األك ا ك اديمي؛ ولم االعزلة، وتدني التحصيل األك الكثير من  مرتبط ب
احثي ان الب رات؛ ف ل والمتغي ةالعوام ي التربي ذه  ن والمختصين ف ة ھ اولوا دراس نفس؛ ح م ال وعل

التكيف األكاديمي وإيمانا من الباحث بأھمية  .المتغيرات لمعرفة مدى ارتباطھا بالتكيف األكاديمي
ه ب اء وعالقت د ج ة؛ فق ة الجامعي ي المرحل ة ف ة للطلب ة العام اءة الذاتي دالكف ة لتحدي ذه الدراس  ت ھ
ي روق ف ادي الف ة،  ميالتكيف األك وم التربوي ة العل ة كلي دى طلب ة ول ة معرف اءة الذاتي ه بالكف عالقت

   .العامة

  :ينالتالي السؤالينوقد انبثق عن مشكلة الدراسة 

ة إحصائية .١ روق ذات دالل د ف ل توج توى  ھ د مس طات أداء ) ٠.٠٥≤α(عن ين متوس ة ب عين
  ؟ راسيالد ىمستوجنس الطالب وال لمتغيري تعزى في التكيف األكاديمي الدراسة

ائية .٢ ة إحص ة ذات دالل د عالق ل توج توى  ھ د مس ين ) ٠.٠٥≤ α(عن اديمي ب ف األك التكي
ة آل أفراد عينة الدراسة لدى الكفاءة الذاتية العامة و ة في جامع وم التربوي ة العل من طلبة كلي

  ؟البيت 
  

  أھمية الدراسة

ة عالمعرفة و التكيف األكاديمي دراستھا الدراسة من خالل ھذه أتي أھمية اءة الذاتي قته بالكف
ةال الجامعية من المراحل مرحلةالحيث تعتبر  ؛ة آل البيتلدى طلبة جامعالعامة  ي يمر  حساس الت

ق األھداف و نحو النجاح، والسعي الذاتية ؛ حيث الشعور بالمسؤوليةبھا الطالب  ،المرسومةتحقي
ا  اكم ر فيھ ة وتكث ية واالجتماعي ا  ،المشكالت النفس ة؛ مم ىواألكاديمي يؤثر عل ة  س اءة الذاتي الكف

ا، تخدام الدراسة واألداء عموم ى اس يكومترية  باإلضافة إل ة تتصف بخصائص س اييس عالمي مق
  .موثوقة

  
  التعريفات اإلجرائية

ة  :التكيف األكاديمي ى مواجھ ةقدرة الفرد عل ة، المشكالت الحياتي ، وحل المشكالت الحادث
ل مع اوالتفاع ة ھ ة ومرون ل إعبايجابي ن أج وازن؛ م ول ادة الت نفس والوص ا  لل ى حالتھ ا إل بھ

  . مقياس التكيف األكاديمي علىالدرجة الكلية التي يحصل عليھا الطالب : وإجرائيا ھي .الطبيعية
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ة ة العام اءة الذاتي ة  :الكف اطات المرغوب ن النش اط م يم أنم ى تنظ رد عل درة الف ذھا ق وتنفي
ى ا وإجرائيا ھي. لتحقيق مستويات محددة من األداء ا الطالب عل ي يحصل عليھ ة الت لدرجة الكلي

  .مقياس الكفاءة الذاتية
  

  حدود الدراسة

ا لمجتمع الدراسة؛ إذ ال يمكن  ،بطريقة اختيار العينةتتحدد نتائج ھذه الدراسة  ومدى تمثيلھ
ا، وب ة لھ ائية المماثل ات اإلحص ى المجتمع ا إال عل يم نتائجھ دقھا تعم دى ص ة وم أدوات الدراس

  .المعربة مبصورتھا األصلية أ أكان ذلك واءوثباتھا س
  

  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

  مجتمع الدراسة

ة آل  ة في جامع وم التربوي ة العل الوريوس في كلي ة البك تكون مجتمع الدراسة من جميع طلب
   .طالب وطالبة) ١٩٦٩(والبالغ عددھم  ٢٠٠٧/٢٠٠٨البيت للعام الدراسي 

  عينة الدراسة

ةاختار الباحث عين ة العشوائية الطبقي ل مستويات  ،ة الدراسة بالطريق من أجل ضمان تمثي
ة  طالب )٢٠٠( العينة بلغت متغيرات الدراسة، وقد  .من مجتمع الدراسة%) ١٠(بنسبة ووطالب

  .المستوى الدراسيو ،الطالب يبين توزيع عينة الدراسة حسب جنس) ١(والجدول رقم 

  .جنس الطالب والمستوى الدراسي يحسب متغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة :  )١(جدول 
  المستوى الدراسي  الجنس

  المجموع
  )٤(السنة  )٣(السنة  )٢(السنة  )١(السنة  إناث  ذكور

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد
١٠٠  ٢٠٠  %٢٦  ٥٣  %٢٥  ٥١  %٢٦  ٥٢  %٢٢  ٤٤  %٥٤  ١٠٩  %٤٥  ٩١%  

  
  الدراسةوات أد

   )١( الملحق :الكفاءة الذاتية العامة مقياس

فارتحيث  روزيليم و ش ل جي أتم بناء ھذا المقياس باألصل من قب ود ز، ويت لف من عشرة بن
ا من المفحوص االستجابة وفق  اعييطلب فيھ دريج رب ا( : ت ا، دائم ادرا، غالب راوح و ،)ال، ن يت

ن  درجات م وع ال ى ارت؛ )٤٠-١٠(مجم ة إل ة العالي ير الدرج ث تش اءة حي ات الكف ي توقع اع ف ف
دة  ،الذاتية العامة راوح م ة، وتت ة العام اءة الذاتي ى انخفاض في توقعات الكف ة إل والدرجة المتدني

  .دقائق بصورة فردية أو جماعية) ١٠-٥(تطبيقه ما بين 
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 ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وان ام رض د ق ة )١٩٩٧( وق ى العربي اس إل ة المقي رى  ،بترجم ن وأج د م ة للتأك دراس
يكومترية هخصائص دقلول .الس ن ص د م اس تأك ث هوثبات المقي ام الباح ة  ق ى عين ه عل بتطبيق

ن  ت م تطالعية تكون ا) ٤٠(اس د ؛طالب ات ب وق ل الثب غ معام بوعين بل رة أس ادة، بفت ة اإلع طريق
ى من معامل الصدق  كانبينما  ؛)٠.٨١( ع االرتباطات ) ٠.٧٩(أعل ا لجمي اخ ألف ة كرونب بطريق

د  .كل عبارة والدرجة الكليةلمعرفة معامل االرتباط بين الدرجة على  ام فق أما معامل االرتباط الع
  .مما يشير أيضا إلى صالحية المقياس لالستخدام والتطبيق ؛)٠.٨٢(بلغ 

   )٢( الملحق :مقياس ھنري بورو للتكيف األكاديمي

اد) ٩٠(من ويتكون  ى ستة أبع ئلة وموزعة عل حيث يحصل  ؛فقرة مصوغة على شكل أس
ع،ة المرتفعة إلى تكيف مفرعية وعالمة كلية، وتشير العال الطالب على ست عالمات ا  مرتف بينم

اسمتشير العال ى المقي اديمي ة المنخفضة عل ى صعوبات في التكيف األك ام إل ورو ، وق ري ب ھن
اس ب ة لمقي ين الدرجة الكلي اط ب ة معامل االرتب اس من خالل معرف استخرج معامل الصدق للمقي

غ  (Warn)لية على قائمة ورن التكيف األكاديمي والدرجة الك ا. )٠.٧٨(للعادات الدراسية وبل  أم
بيرمان  هثبات معامل ة س تخدام معادل ة النصفية باس ة التجزئ تخراجه بطريق تم اس غ  -ف راون وبل ب

ة للفقرات ككل، ) ٠.٩٠( ى عين ادة عل ة اإلع اس بطريق ات للمقي ام الباحث بحساب معامل الثب وق
  .مما يشير إلى صالحية تطبيق المقياس لألغراض البحثية .)٠.٨٦(طالبا وبلغ ) ٤٠(تكونت من 

  
  المعالجة اإلحصائية

ة الباحث استخدم السؤال األوللإلجابة عن  ات المعياري ابية، واالنحراف  ،المتوسطات الحس
  .معامل ارتباط بيرسون تم استخدامقد ف الثانيأما السؤال  ،تحليل التباين الثنائيو
  

  ھاومناقشت نتائج الدراسة

روق  :السؤال األول ة إحصائية بمستوىھل توجد ف ين متوسطات  ) ٠.٠٥≤ α(ذات دالل ب
  ؟المستوى الدراسي  وأ ،الطالب لجنس تعزىعينة الدراسة في التكيف األكاديمي  أفراد أداء

ات  طات واالنحراف اب المتوس ث بحس ام الباح راد عداء أألق ف ف ي التكي ة ف ة الدراس ين
م  الدراسي،جنس الطالب والمستوى  متغيريحسب  ؛األكاديمي وكانت النتائج كما في الجدول رق

)٢(.  
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فراد عينة الدراسة في التكيف داء أألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  )٢(جدول 
  .لمتغيرات الدراسةتبعا االجتماعي 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس  المستوى الدراسي
  

  ىالسنة األول
  ٠.٧  ٢.٠٨  ذكور
  ٠.١٠  ٢.٠٠  إناث

  ٠.١٠  ٢.٠٤  المجموع
  

  السنة الثانية
  ٠.١٥  ١.٩٩  ذكور
  ٠.١٢  ٢.٠٢  إناث

  ٠.١٣  ٢.٠١  المجموع
  

  السنة الثالثة
  ٠.٦  ٢.٠٧  ذكور
  ٠.١٢  ٢.٠٣  إناث

  ٠.١٠  ٢.٠٥  المجموع
  

  السنة الرابعة
  ٠.١٦  ٢.٠٤  ذكور
  ٠.١٤  ٢.٠٢  إناث

  ٠.١٤  ٢.٠٣  المجموع
  

  الكلي
  ٠.١٢  ٢.٠٥  ذكور
  ٠.١٢  ٢.٠٢  إناث

  ٠.١٢  ٢.٠٣  المجموع

ىتنالحظ أن أعلى م) ٢(رقم من الجدول  ذكور السنة األول ان ل انحراف  ،وسط حسابي ك وب
  ).٠.١٥(وبانحراف معياري  ،سابي لذكور السنة الثانيةحأقل متوسط  بينما كان ؛)٠.٧(معياري 

اك ان ھن ا إذا ك ة فيم روق ولمعرف ة إحصائية ف راد  ذات دالل ابية ألف ين المتوسطات الحس ب
ة  ة الدراس رعين ب متغي اديمي حس ف األك ي التكي نس يف ب ج ي ،الطال توى الدراس أو  والمس

  ).٣(كما في الجدول رقم  ،، استخدم الباحث تحليل التباين الثنائيالتفاعل

والتفاعل بينھما على  اسيجنس الطالب والمستوى الدر تحليل التباين الثنائي ألثر  :)٣(جدول 
  .فراد عينة الدراسةألالتكيف األكاديمي 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

 ٠.٢٢٦ ١.٤٦٢ ٠.٠٢١ ٣ ٠.٠٦٣  السنة
 ٠.١٠١ ٢.٧٢٢ ٠.٠٣٩ ١ ٠.٠٣٩ الجنس
 ٠.١٧٢ ١.٦٨٢ ٠.٠٢٤ ٣ ٠.٠٧٣  التفاعل
   ٠.٠١٤ ١٩٢ ٢.٧٧٨ الخطأ

    ١٩٩ ٢.٩٢٨ المجموع المصحح
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م  دول رق ائج الج ن نت ظ م ائية ) ٣(يالح ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
أو  ،للسنة الدراسيةفي التكيف األكاديمي أفراد عينة الدراسة بين متوسطات  )٠.٠٥≤α(بمستوى
داللة بمستوى ) ١.٦٨٢( ،)٢.٧٢٢( ،)١.٤٦٢( )ف(حيث بلغت قيمة ؛أو التفاعل بينھما ،الجنس

والي) ٠.١٧٢(، )٠.١٠١(، )٠.٢٢٦( ى الت ين  .عل روق ب ود ف دم وج ى ع ود إل ك يع ل ذل ولع
ا  أسلوب الجنسين من حيث القدرات العقلية، أو أساليب التربية البيئية، أو التعامل في الجامعة، كم
ين ين الجنس رق ب ة ال تف ا الجامع ي توفرھ ات الت رص م.أن اإلمكان ى أن الف افة إل ام إض ة إم تاح

ة ت حياتي واء أكان وره س ف ص اح بمختل ات النج ن مھم ھل م ا س ز؛ مم ين دون تميي ، أم الجنس
ى كل وخاصة أمام اإلناث ،، أم اجتماعيةدراسية دعو وعل ، ثم إن التوجه السائد في ھذا العصر ي

يم  ا في التعل اة، وخاصة حقھ المستويات إلى ضرورة إعطاء المرأة حقوقھا في كل مجاالت الحي
أفضل؛ فتخلصت المرأة من  إلى نمو والوظيفة، وھذا كله أعطى اإلناث دفعة نفسية، وأمال بالحياة

ة، وخاصة التكيف  األوھام والقلق، وكل مظاھر التوتر؛ مما سھل عملية التكيف بأنواعه المختلف
  .األكاديمي

ؤال ال االس ائية :نيث ة إحص ة ذات دالل د عالق ل توج توى ھ ين ) ٠.٠٥≤ α( بمس ف التب كي
  ؟ الذاتية العامةلكفاءة األكاديمي وا

اط ؛ الكفاءة الذاتية العامةالتكيف األكاديمي و لمعرفة العالقة بين استخدم الباحث معامل ارتب
  ).٤(كما في الجدول رقم بيرسون، وكانت النتائج 

  .ألفراد عينة الدراسة العامة لكفاءة الذاتيةالتكيف األكاديمي وا لعالقة بينا  :)٤(جدول 

م  إلىبالنظر  اطنالحظ وجود ) ٤(الجدول رق ين  ارتب اديمي وموجب ب اءة التكيف األك الكف
ة ة العام ث  ؛الذاتي ةحي اءة الذاتي ب بالكف عور الطال ة إن ش درات ،العام تالك الق ؤھالت ،وام  والم

ة  ة لالالزم اءمواجھ ا أعب ة ومتطلباتھ اديمي ،الدراس ف األك ى التكي ا عل نعكس ايجابي ق و ،ي تحقي
ي تقرار النفس اء ،االس اعي البنَ ل االجتم اءة ؛ والتفاع عور بالكف ة الش ى أھمي ير إل ك يش ل ذل ولع

عور  ة،  كالش ية اإليجابي ائص النفس ة للخص تالك الطلب ث إن ام اديمي؛ حي ف األك ق التكي لتحقي
ة، با وتر والعزل ق والت ن القل د ع رين، والبع ع اآلخ ل م ى التفاع ل إل از، والمي ى االنج درة عل لق

اديمي، ويز ى التكيف األك د من االنسجام والتوافق يوامتالك روح المبادرة والمثابرة؛ يساعد عل
يا قد النفسي واالجتماعي، و  & ,Chemers)اتفقت ھذه النتيجة مع نتائج دراسة كيمرز، وجراش
Garacia, 2002)  ميث ة س ت ,Smith) (2007،ودراس ر ولن ولتن وبراون ة م ، ودراس

  الداللة  معامل االرتباط  المتغير
  التكيف األكاديمي 

٠.٠٢  ٠.٦٦*  
  الكفاءة الذاتية العامة 
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(Multon, Browns & Lent, 1991). ذلك مع ائج واتفقت ك دراسات كل من الشبول  نت
  ).١٩٩٣(، وشيخة )٢٠٠٦( ، والمحسن)١٩٩٩( ، وسليمان والمنيزل)٢٠٠٤(
  

  التوصيات

  :يوصي بما يليالباحث  فان الحاليةاستنادا إلى النتائج التي توصلت إليھا الدراسة 

 تمرار ي  االس اعي ف ي واالجتم دعم النفس ديم ال ةتق ة لطلب ور الجامع مان تط ل ض ن أج ؛ م
  .التكيف األكاديمي وعدم تراجعه

 اديمي ف األك ة التكي ى إعاق ل عل ي تعم كالت الت ة المش ي ،معالج واء ف ن س ية ةالس  الدراس
  .األولى،  أم في السنوات الالحقة

 كالقلق واالكتئاب متغيرات أخرىب وعالقته ،بالتكيف األكاديميراسات تتعلق إجراءات د  

 ومفھوم الذات، واألداء األكاديمي.  
  

  واألجنبية المراجع العربية

 ي د ،البيل مو .محم ادر، قاس د الق مادي .عب د ،والص وي  ).١٩٩٨( .أحم نفس الترب م ال عل
  .اإلمارات .مكتبة الفالح .وتطبيقاته

 ة ).١٩٨٧( .نوري ،الحافظ اته اإليجابي ة للدراسات  .١ط .التكيف وانعكاس المؤسسة العربي
  .بيروت .والنشر

 وتر " ).٢٠٠٠( .سيمهن ،وداود .نزيه ،حمدي اب والت ة باالكتئ ة المدرك ة الذاتي عالقة الفاعلي
ة ة األردني ة في الجامع وم التربوي ة العل ة كلي ة. "لدى طلب ة األردني سلسلة  .دراسات الجامع

  .٥٦-٤٤ .)١(٢٧ .ربويةالعلوم الت

 وان امر ،رض ة" ).١٩٩٧( .س اءة الذاتي ات الكف اس :توقع ري والقي اء النظ ة  ."البن مجل
  .٥١-٢٥ .اإلمارات العربية المتحدة ).مجلة شؤون اجتماعية( .)٥٥( .ةالشارق

 اعي يم .،الرف يكولوجية التكيف  ).١٩٨٧( .نع ي س ية ف ة دمشق .٧ط .الصحة النفس  .جامع
  .سوريا

 العالقة بين بعض العوامل المرتبطة بالطالب "). ١٩٨٧( .نزيه ،وحمدي .سليمان ،الريحان
  .١٥٩-١٢٥ .الجامعة األردنية. )٥( ١٥ .تدراسا. "والتكيف األكاديمي

 سوريا.دمشق .المطبعة الجديدة .التوجيه واإلرشاد النفسي.  )١٩٨٦(.حامد  ،زھران.  
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 اھرة .عالم الكتب .١ط .د النفسيدراسات في الصحة واإلرشا ).٢٠٠٣(.حامد  ،زھران  .الق
  .مصر

 نفس المعرفي ).٢٠٠١( .فتحي ،الزيات ات: علم ال اذج ونظري داخل ونم دار النشر  .٢ج. م
  .مصر .للجامعات

 ة  ).٢٠٠٠( .رضوان ،السرحان دى طلب اديمي ل العالقة بين سمات الشخصية والتكيف األك
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 )١(رقم  ملحـــق
  مقياس الكفاءة العامة الذاتية

 
 دائما غالباً  نادراً  ال ارةالعبــــــــ

إني  ١ ه ف ق تحقيق ھدف أسعى إلي ا في طري عندما يقف شخص م
 . قادر على إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق مبتغاي

            

كالت  ٢ ل المش ي ح أنجح ف إني س ة، ف د كفاي ن الجھ ذلت م ا ب إذا م
 . الصعبة

        

         .من السھل علي تحقيق أھدافي ونواياي ٣

         . أعرف كيف أتصرف مع المواقف غير المتوقعة ٤

ذه  اعتقد بأني   ٥ و كانت ھ ى ل ى التعامل مع األحداث حت ادر عل ق
 . مفاجئة لي

        

ى   ٦ اد عل ا االعتم ي أستطيع دائم دوء ألن أتعامل مع الصعوبات بھ
 . قدراتي الذاتية

        

         .ع ذلكفإني أستطيع التعامل م مھما يحدث  ٧

         . أجد حال لكل مشكلة تواجھني ٨

         . إذا ما واجھني أمر جديد فإني أعرف كيفية التعامل معه ٩

ي   ١٠ كالت الت ع المش ل م ة التعام ول كيفي ة ح ارا متنوع ك أفك أمتل
 . تواجھني

           
  

  

  )٢(ملحق رقم 

  مقياس ھنري بورو للتكيف األكاديمي

 

  ظھرت اھتماماً كبيراً جداً في اختيارك لموضوع تخصصك الدراسي في الكلية؟ ھل أ  .١

ھل كان عندك ميل لعدد من التخصصات الدراسية المتنوعة بحيث لم تتمكن من التركيز بدقة على التخصص   .٢
  الدراسي الذي اخترته في الكلية؟ 

  ھل فكرت أو تفكر بتغيير موضوع تخصصك الدراسي في الكلية؟   .٣

  ھل وجدت االنتقال من المرحلة الثانوية إلى الكلية خبرة صعبة ومزعجة لك؟   .٤

  عملية ممتعة بالنسبة لك؟  -في العادة-ھل الدراسة   .٥

  ھل لديك دوافع تجعلك تقبل على دراسة المواد المقررة في برنامج دراستك؟  .٦

  ھا؟ ھل أجبرت على دراسة مواد أو مساقات ال تحبھا أو ميلك قليل إلي  .٧

ة   .٨ ة عملي ا ليست ذات قيم بعض أو أنھ ھل تعتقد بأن الدروس التي تأخذھا معظمھا غير مترابطة مع بعضھا ال
  بالنسبة لك؟ 
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  ھل تشعر بأن الواجبات الدراسية المطلوبة منك كبيرة جداً في المواد التي تدرسھا؟   .٩

  ھل تشعر بأن أنظمة وتعليمات الكلية صارمة وتعسفية جداً؟   .١٠

  ھل بصدق تشعر بأنك تحب دراستك في الكلية؟   .١١

  ھل يراودك اعتقاد بأن استمرارك في الدراسة بالكلية ھو مضيعة للوقت؟   .١٢

  ھل تشعر بأن دوافعك للبقاء في الكلية ھي دوافع مقنعة وسليمة؟   .١٣

  دراستك بالكلية؟ ھل قمت بالتخطيط الدقيق لتحديد أھداف معينة لنفسك بحيث تأمل تحقيقھا من خالل   .١٤

ة   .١٥ ى من عالم ى عالمات أعل ا عل ة كل واحد منھ في المواضيع التي تدرسھا، ھل تحاول أن تحصل في حال
  النجاح فيھا فقط؟ 

ام   .١٦ ك االھتم ولي ذل ة، أو أنك ال ت اه واجباتك ومسؤولياتك اليومي التخطيط الكامل تج وم ب ھل تشعر بأنك ال تق
  الكافي؟ 

  خرك في ممارسة حياتك العملية بسبب التحاقك بالدراسة في الكلية يجعلك غير مرتاح نفسياً؟ ھل تشعر بأن تأ  .١٧

  ھل تشعر بتأنيب الضمير لعدم أخذك األمور بالجدية الكافية؟   .١٨

  ھل تغير اھتماماتك بسرعة؟   .١٩

  ھل التحقت للدراسة بالكلية بناء على إلحاح أسرتك بالدرجة األولى؟   .٢٠

ةھل المشا  .٢١ خ ھي السبب  …كل التي تواجھھا خارج الكلية كالمشاكل المالية أو العاطفية أو الخالفات العائلي ال
  في إھمالك لدروسك؟ 

  ھل حاولت أن تضع لنفسك خطة حياتية جيدة؟   .٢٢

  ھل لديك رغبة قوية في التفوق أو الحصول على معدل عال في المواد التي تدرسھا؟   .٢٣

  بأنك ال تعرف مكانك في ھذا العالم؟ ھل غالباً ما تشعر   .٢٤

ة خاصة في حياتك   .٢٥ ا أھمي ي لھ بعض األمور الت الزم ل ام ال دي االھتم ھل تشعر في بعض األحيان بأنك ال تب
  الشخصية؟ 

  ھل تجد أنك تواجه في العادة صعوبة ما في إعطاء تقييم صحيح لقيمة وأھمية األعمال اليومية التي تقوم بھا؟   .٢٦

  وم عادة بمحاولة التعرف على عملك والتخطيط له قبل عدة أيام من موعد حلوله؟ ھل تق  .٢٧

ومي في   .٢٨ دوامك الي ي تجعل من الصعب عليك االستمرار ب ھل تشعر بأن لديك بعض المشاغل الخاصة والت
  الكلية بسھولة؟ 

ات أو ا  .٢٩ ات الخاصة بالدراسة أو ممارسة الھواي تيقاظ ھل تواجه صعوبة في تنظيم األوق وم واالس ذھاب للن ل
  إلخ  من النشاطات األخرى؟ …منه

ر   .٣٠ ى جو آخر أكث ا سنحت الفرصة الخروج إل ھل تشعر بأن جو الدراسة في البيت ممل بحيث تحاول إذا م
  حرية وراحة؟ 

ً -ھل تتأخر   .٣١   في النوم أو العمل بحيث يجعلك ذلك تتأخر عن الحصص الدراسية في الكلية؟  -أحيانا
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ات ھ  .٣٢ ل تشعر بأن اھتمامك ونشاطاتك الخارجية مثل االجتماع باألصدقاء أو الذھاب للنادي أو ممارسة الھواي
  إلخ تسبب لك التأخر في دروسك؟  …

ى حساب   .٣٣ ادل األحاديث مع األصدقاء عل ون أو تب رامج التلفزي ھل تكثر من الذھاب إلى السينما أو مشاھدة ب
  الوقت المخصص للدراسة؟ 

  تشعر بأنك ال تستغل الوقت المخصص للدراسة استغالالً كافيا؟  ھل  .٣٤

  ھل تقوم بتخصيص أوقات كافية للمطالعات الخارجية التي ال صلة لھا بالدروس الصفية؟   .٣٥

  ھل عادة تأتي إلى الصف دون أن تكون قد حضرت واجباتك الدراسية تماماً ؟   .٣٦

ام بنشاط آخر، ھل تجد في العادة أنه من السھل على صدي  .٣٧ ينما أو القي ادي أو الس ى الن ذھاب إل ق أن يقنعك بال
  في الوقت الذي تكون قد عزمت فيه على القيام بالدراسة؟ 

تاذك …) كتابة األبحاث والتقارير(ھل تشعر بأنك تقوم بإنجاز واجباتك الدراسية   .٣٨ الخ دون حث مستمر من أس
  أو والديك أو اآلخرين على ذلك؟ 

  ة ما تنظر إلى الدراسة على أنھا مسألة تعتمد بالنسبة لك على الصدفة والمزاج الذي تكون به؟ ھل عاد  .٣٩

  ھل عادة ما تقوم باستغالل أوقات الفراغ بين الحصص لمراجعة دروسك التي سبق وأن تعلمتھا؟   .٤٠

ا المحددة بحيث ال  .٤١ ات  ھل دائماً تكون قادراً على إتمام واجباتك الدراسية في أوقاتھ ك الواجب راكم عليك تل تت
  الدراسية؟ 

  ھل تقوم بالتخطيط لعملك بانتظام بحيث يسھل ذلك تعلمك للمساقات والمواد المختلفة؟   .٤٢

ك الجلسة لكي تستغل وقتك   .٤٣ تنجزھا خالل تل ي س ة العمل الت التخطيط لكمي وم ب عندما تجلس للدراسة فھل تق
  استغالالً فعاالً؟ 

  سة، ھل تشعر بالتململ أو الضجر بحيث يتعذر عليك البدء بالدراسة في الحال؟ عندما تجلس للدرا  .٤٤

  ھل من عادتك أن تضيع وقتك سدى فوق كتبك عندما تجلس للدراسة ؟   .٤٥

ذي أمضيته في   .٤٦ عندما تنھي دراستك فھل غالباً يكون لديك اإلحساس بأن ما تم إنجازه ال يتناسب مع الوقت ال
  الدراسة؟ 

اك أشخاصاً آخرين يتحدثون في ھل ع  .٤٧ اً أو أن ھن ذياع مفتوح دما يكون الم ادة يضايقك أن تقوم بالدراسة عن
  نفس الغرفة؟ 

  ھل عادة يتشتت انتباھك عن الدراسة بسھولة؟   .٤٨

  ھل تقوم بالسرحان في بعض األوقات أو أنك تدع ذھنك يتشتت خالل الحصة الدراسية؟   .٤٩

  رة االستعداد والتحضير لالمتحانات على عدد من األيام؟ ھل عادة تقوم بتوزيع فت  .٥٠

  ھل من عادتك التحضير المتحان ھام بأن تواصل الدراسة له طوال الليل أو لساعات متأخرة جداً من الليل؟   .٥١

ى   .٥٢ ا حت عند التحضير لالمتحانات فھل يصعب عليك في العادة أن ترتب المعلومات التي تدرسھا حسب أھميتھ
  إضاعة الوقت في دراسة األشياء غير الھامة أو التفصيلية؟  تتجنب
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د من   .٥٣ ى مزي تاذ إل اج من األس ات بحيث ال تحت ئلة االمتحان م مضمون أس ادة تجد من السھل عليك فھ ھل ع
  اإليضاح حولھا؟ 

  ھل عادة تجد أن كتبك وملخصاتك الدراسية صعبة الفھم؟   .٥٤

  ذ المالحظات أو تلخيص النقاط أثناء شرح المعلمين للدروس؟ ھل عادة تواجه صعوبة في طريقة أخ  .٥٥

ة األبحاث   .٥٦ ة أو كتاب ة للدراس ى المراجع أو الكتب المطلوب ي الحصول عل ا ف ه صعوبة م ا تواج اً م ھل غالب
  والتقارير إذا أردت القيام بذلك؟ 

ي تدرسھا بح  .٥٧ ادة الت اط الرئيسة في الم ادة ھل من عادتك أن تحاول تحديد النق اً إضافياً إلع يث تخصص وقت
  دراساتھا أو التركيز عليھا؟ 

وم بوضع   .٥٨ رؤه لنفسك أو تق حينما تقوم بدراسة مادة مقررة فھل تقوم بالتوقف على مراحل إلعادة تسميع ما تق
  أسئلة تجيب عنھا بينك وبين نفسك؟ 

  دراسية مقررة؟ ھل عادة تجد صعوبة في تذكر ما تقرؤه عند انتھائك من قراءة مادة   .٥٩

  ھل معدل دراستك منخفض بحيث إنك تجد صعوبة في تحضير كافة واجباتك الدراسية؟  .٦٠

  ھل عادة تجد صعوبة في استخالص النقاط الھامة واألساسية عند قراءتك لمادة دراسية مقررة؟   .٦١

دراسية عدداً من المرات ألنھا ال عند الجلوس للدراسة ھل غالباً ما تجد نفسك بحاجة إلى إعادة قراءة المادة ال  .٦٢
  تكون مفھومة لديك في المرة األولى لقراءتھا؟ 

  ھل غالباً ما تكون عندك فترات دراسية طويلة لكنھا تكون مضيعة للوقت؟   .٦٣

  ھل كثيراً ما تمر بحاالت مزاجية متقلبة ما بين السرور واالنقباض؟   .٦٤

  تأتي إلى عقلك لتزعجك وتضايقك؟  ھل من أفكار ووساوس خاصة غير مجدية تظل  .٦٥

  ھل تشعر أحياناً بأنك تسمح ألفكارك بأن تشغل كثيراً جدا باألمور الخاصة ببيئتك وعائلتك؟   .٦٦

ا يشتت انتباھك عن   .٦٧ تقبل مم ر بالمس ة أو التفكي أمورك العاطفي ة ب ھل عادة ما تكثر من أحالم اليقظة المتعلق
  الدراسة؟ 

  ذھنك بحيث يتعذر عليك متابعة ما تقوم بعمله؟ ھل غالباً ما يشرد   .٦٨

  ھل تعاني باستمرار من بعض الضيق أو الضجر أو القلق بحيث يصعب عليك التركيز في دراستك أو عملك؟   .٦٩

  ھل غالباً ما تكون في حالة عصبية وتثور بسرعة؟   .٧٠

  ؟ ھل غالباً ما تتضايق وتشعر بالمعاناة إلحساسك بأن أحداً ال يفھمك  .٧١

  ھل غالباً ما تشعر بحالة من التعاسة واالكتئاب؟   .٧٢

  عندما تواجھك مشكالت صعبة فھل غالباً تخشى مواجھتھا وال تدري كيف تتصرف؟   .٧٣

ك   .٧٤ توى إجابت ى خفض مس ك إل ؤدي ذل ث ي اً بحي اً أو قلق ون خائف ا تك اً م ل غالب ات فھ دمك لالمتحان اء تق أثن
  قع لك؟ وحصولك على عالمات أقل من المتو
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دمك في   .٧٥ ة تق ى إعاق ك إل ؤدي ذل ية يزعجك ويقلقك بحيث ي دافك وطموحاتك الدراس ھل فشلك في تحقيق أھ
  دراستك في الكلية؟ 

  ھل غالبا ما تشعر بأنك ال تقوم بإنجاز الواجبات الدراسية المطلوبة منك بدقة تامة؟   .٧٦

  ة في الكلية؟ ھل تعتبر نفسك شخصاً متكيفاً تماماً بحياتك الدراسي  .٧٧

ھل تشعر بأن معظم معلميك عادلون أو غير متحيزين في معاملتھم معك كعدالتھم في العالمات التي يعطونك   .٧٨
  الخ؟  …إياھا مثالً 

  ھل غالباً ما تتردد وال ترغب في أن تطلب أو تسأل مدرسك ليوضح لك بعض النقاط الغامضة في الدرس؟  .٧٩

  سخرون منك أو يحقدون عليك؟ ھل تشعر بأن بعض معلميك ي  .٨٠

  ھل تشعر بأن بعض المعلمين يعاملون بعض الطلبة معاملة تختلف عن معاملة بقية الطلبة في الصف؟   .٨١

  ھل تشعر بأن بعض معلميك مستبدون ومتعالون في عالقاتھم مع الطلبة في الكلية؟   .٨٢

  الحرج واالرتباك حتى يستمتعوا بذلك؟ ھل تجد أن بعض معلميك يتعمدون وضعك في مواقف تشعر فيھا ب  .٨٣

  ھل غالباً ما تخشى من الطريقة التي يريد بھا بعض معلميك لفت انتباھك في الصف؟   .٨٤

  ھل تجد أن تصرفات بعض مدرسيك ھي السبب في جعلك ال تقبل على تعلم المواد التي يدرسونھا في الكلية؟   .٨٥

اطات ال  .٨٦ اركة بالنش اً المش ل تفضل أحيان ة ھ ة(المنھجي ية واالجتماعي اب حصصك ) الرياض ى حس و عل ول
  ودروسك؟ 

دين أو اآلخرين بشأن   .٨٧ ھل تتضايق وتنزعج جداً من كثرة النصائح واألوامر التي تتلقاھا من المعلمين أو الوال
  دراستك أو أعمالك؟ 

  خاصة بھم؟  ھل تشعر بأن غالبية األشخاص ال يھمھم من عالقتھم بك سوى الحصول على منافع  .٨٨

  ھل غالباً ما تشعر بعدم الرضا المتثالك للتعليمات أو األنظمة المتعلقة بالمحافظة على النظام في الكلية؟   .٨٩

تك   .٩٠ ي نجاحك ودراس اعد ف ث تس اون بحي ل وحب التع ابرة والتحم ديك صفات شخصية كالمث د أن ل ل تج ھ
  بالكلية؟ 


