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 دادإـع
 مــــدرس الصحــــة النفسيــــة 
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 : الدراسة عينة - أواًل

 ة:ـــــالدراس أدوات - ثانيًا
الضجر األكاديمي )إعداد الباحثة( مقياس -أ
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6- 

 :  يـــــدق العاملـــــالص

Principle Component Method

Varimax Rotation

≥

≥≥



 (1جدول )
 سب تباينهاتشبعات عبارات املقياس على العوامل واجلذور الكامنة هلا، ون

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 الشعور باالضطرار صعوبة الرتكيز اإلدراك السلبى لقيمة الدراسة االفتقار للدافعية األكادميية

 التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند

                                           
()  ( 44، 11، 21أعيد ترقيم بنود المقياس مرة ثانية بعد حذف العبارات.) 
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 الشعور باالضطرار صعوبة الرتكيز اإلدراك السلبى لقيمة الدراسة االفتقار للدافعية األكادميية

 التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند
42 8,096 5 8,069 41 8,00 16 8,005 
18 8,096 6 8,005 11 8,001 42 8,042 
9 8,099 48 8,001 28 8,059 15 8,044 
4 8,056 14 8,092 12 8,022 40 8,048 

24 8,045 45 8,09 0 8,044 21 8,012 
40 8,044 1 8,056 40 8,019 0 8,962 
49 8,044 19 8,042 45 8,081 44 8,995 
10 8,041 40 8,960 10 8,900 49 8,955 
44 8,01 41 8,965 44 8,989 2 8,922 
4 8,062 44 8,901 46 8,564 48 8,945 

14 8,041       
46 8,010       

اجلذر  0,881 اجلذر الكامن 6,951 اجلذر الكامن
اجلذر  9,459 الكامن

 9,41 الكامن

نسبة  ٪15,550 نسبة التباين ٪41,229 نسبة التباين
نسبة  ٪12,149 التباين

 ٪12,844 التباين

عدد  18 عدد العبارات 14 عدد العبارات
عدد  18 العبارات

 18 العبارات
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 (4) دولــــــج
 قياس الضجر األكادميى واملقياس ككلمعامالت ثبات ألفا ألبعاد م

 معامالت ألفا املتغري معامالت ألفا املتغري معامالت ألفا املتغري
االفتقار للدافعية 

 8,601 املقياس ككل 8,64 صعوبة الرتكيز 8,600 األكادميية

الشعور  8,65 اإلدراك السلبى للدراسة
 باالضطرار

8,646  

 د الباحثة(:مقياس اإلرجاء األكاديمي )إعدا -ب

 

2013)Balkis
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   ي:ــــدق العاملــــالص
 



 (4دول )ـــــــج
 تشبع عبارات املقياس على العوامل واجلذور الكامنة هلا، ونسب تباينها

 العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 تياالفتقار لالنضباط الذا االنشغال بأعمال أخرى اهلروب من أداء املهام الدراسية

 التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند
0 8,005 15 8,081 41 8,010 

                                           
()   ( 7أعيد ترقيم بنود المقياس مرة ثانية بعد حذف العبارة .) 
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 العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 تياالفتقار لالنضباط الذا االنشغال بأعمال أخرى اهلروب من أداء املهام الدراسية

 التشبع رقم البند التشبع رقم البند التشبع رقم البند
44 8,004 1 8,094 0 8,010 
5 8,004 6 8,05 10 8,960 

19 8,091 10 8,029 11 8,969 
14 8,056 42 8,014 48 8,99 
16 8,040 45 8,081 4 8,946 
9 8,065 2 8,088 44 8,546 
4 8,000 14 8,946 12 8,294 
18 8,05     

 2,12 اجلذر الكامن 2,005 اجلذر الكامن 9,024 اجلذر الكامن
 ٪15,644 نسبة التباين ٪10,289 نسبة التباين ٪45,64 نسبة التباين
 0 عدد العبارات 0 عدد العبارات 6 عدد العبارات

- 
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 (2) جدول
 معامالت الثبات ألبعاد مقياس اإلرجاء األكادميى واملقياس ككل.

 معامالت ألفا  املتغري معامالت ألفا  املتغري
 8,054 االفتقار لالنضباط الذاتي 8,691 اهلروب من أداء املهام الدراسية

 8,649 املقياس ككل 8,060 االنشغال بأعمال أخرى

 المستقبل المهني )إعداد الباحثة(:مقياس قلق -ج

 

 

 

 

3-   . 
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 الصدق املرتبط باحملك:  

 

 مقياس تنظيم الذات :-د

 (5) دولــــــج
 بعاد مقياس تنظيم الذات واملقياس ككل.معامالت الثبات أل

 معامالت ألفا املتغري معامالت ألفا املتغري
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 8,050 البحث عن املعلومات 8,651 تنظيم السلوك
 8,652 املقياس ككل 8,642 إدارة البيئة

 (9دول )ـــــــج
 ( 184ن=) معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس تنظيم الذات.      

 البحث عن املعلومات إدارة البيئة تنظيم السلوك
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 8,2 4 8,64 4 8,50 

2 8,64 5 8,62 9 8,29 

0 8,04 0 8,65 6 8,98 

18 8,01 11 8,61 14 8,20 

14 8,26 12 8,24 15 8,54 

19 8,64 10 8,25 10 8,92 

16 8,09 48 859 41 8,90 
44 8,61 44 8,68 42 8,92 

45 8,64 49 8,00 40 8,98 
40 8,62 46 8,22 48 8,91 
41 8,94 44 8,02 44 8,54 
42 8,64 45 8,09 49 8,52 
40 8,01   40 8,59 

    46 8,50 
    28 8,90 

 (0دول )ــــج
 ( 184ن=) معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس تنظيم الذات.

 االرتباطمعامالت  دـــــــالبع
 8,024 تنظيم السلوك

 8,024 إدارة البيئة
 8,001 البحث عن املعلومات
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األول، ونصه نتائج الفرض-أ

 (0) دولــــــج
 املتوسطات االفرتاضية واحلسابية ق بني وللفر وداللتها قيمة )ت(

 لدى عينة الدراسة. وأبعاده األكادمييلضجر ا على مقياس

املتوسط  املتوسط االفرتاضى املتغريات
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 حصائيةاإل

 8,81 5,484 18,82 40,054 49 االفتقار للدافعية األكادميية
 8,81 5,149 6,02 44,994 48 اإلدراك السليب لقيمة الدراسة

 8,81 2,91 0,0 44,140 48 صعوبة الرتكيز
 8,81 2,085 6,00 44,205 48 الشعور باالضطرار

 8,81 5,650 41,620 149,84 149 األكادميي )الدرجة الكلية( الضجر
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ونصـه نتائج الفرض الثـانى،   -ب
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 (6دول )ــــــج
 لدى عينة الدراسة. وأبعاده األكادمييلضجر ق بني متوسطي درجات الذكور واإلناث يف اوللفر وداللتها قيمة )ت(

 العينة
 املتغريات

 ( 161اإلناث )ن=  ( 196الذكور )ن= 
 قيمة )ت(

الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

االفتقار للدافعية 
 دالغري  8,561- 18,599 46,820 6,244 40,24 األكادميية

اإلدراك السليب 
 دالغري  8,64 6,050 44,415 6,04 44,104 لقيمة الدراسة

 دالغري  8,699 0,041 41,010 0,004 44,915 صعوبة الرتكيز
 الدغري  8,04 18,442 44,149 6,454 44,00 الشعور باالضطرار

األكادميي  الضجر
 دالغري  8,502 44,180 145,185 41,044 140,800 )الدرجة الكلية(
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نتائج الفـرض الثالـث، ونصـه    -ج

 (18) جدول
 أفراد العينة درجات  متوسطيق بني وللفر وداللتها )ت( ةقيم

 الضجر األكادميي وأبعاده. يف العملية -ذوى التخصصات النظرية
 العينة

 املتغريات

 ( 194ي )ن=لالعم ( 160)ن= النظرى
 قيمة )ت(

الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

االفتقار للدافعية 
 8,81 0,454 18,610 42,942 0,066 24,141 كادمييةاأل

اإلدراك السلبى 
 8,81 0,161 18,426 40,04 0,186 45,06 لقيمة الدراسة

 8,81 6,486 0,190 40,040 0,902 45,990 صعوبة الرتكيز
 8,81 6,852 6,995 40,020 0,84 49,424 الشعور باالضطرار

األكادميي  الضجر
 8,81 18,800 44,004 110,64 44,881 158,84 )الدرجة الكلية(
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:نتائج الفرض الرابع، ونصـه  -د
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 (11 ) دولـــــــج
 .(498)ن= األكادميي بأبعاده لدى عينة الدراسةواإلرجاء  وأبعاده األكادميي الضجرت االرتباط بني معامال

اهلروب من أداء  املتغريات
 املهام الدراسية

االنشغال 
 بأعمال أخرى

االفتقار 
 لالنضباط الذاتي

 األكادميياإلرجاء 
 )الدرجة الكلية(

 8,029 8,560 8,909 8,900 االفتقار للدافعية األكادميية
 8,085 8,916 8,949 8,564 اإلدراك السليب لقيمة الدراسة

 8,094 8,560 8,011 8,906 صعوبة الرتكيز
 8,042 8,504 8,905 8,995 الشعور باالضطرار

 8,009 8,010 8,011 8,009 األكادميي )الدرجة الكلية( الضجر

 ( 14 ) دولــــــــــج
 .(498)ن= لدى عينة الدراسة وقلق املستقبل املهنى وأبعاده األكادميي الضجرمعامالت االرتباط بني 

االفتقار للدافعية  املتغريات
 األكادميية

اإلدراك السليب 
 للدراسة

صعوبة 
 الرتكيز

الشعور 
 باالضطرار

األكادميي  الضجر
 )الدرجة الكلية(

 بل املهينقلق املستق
 8,040 8,995 8,964 8,996 8,044 )الدرجة الكلية(

 ( 14 ) دولــــــج
 (.498)ن=  بأبعاده لدى عينة الدراسة وتنظيم الذات وأبعاده األكادميي الضجرمعامالت االرتباط بني 

ث عن البح إدارة البيئة تنظيم السلوك املتغريات
 املعلومات وتعلمها

 تنظيم الذات
 )الدرجة الكلية(

 8,044- 8,99- 8,956- 8,924- االفتقار للدافعية األكادميية
 8,016- 8,954- 8,99- 8,910- اإلدراك السليب لقيمة الدراسة

 8,011- 8,941- 8,999- 8,949- صعوبة الرتكيز
 8,965- 8,919- 8,915- 8,941- الشعور باالضطرار

 8,09- 8,090- 8,004- 8,050- األكادميي )الدرجة الكلية( لضجرا
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 : بالنسبة لإلرجاء األكاديمي -أ

Mann &Robinson,2009

Artino, 2009
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بالنسبة لقلق المستقبل المهني-ب

 بالنسبة لتنظيم الذات: -ج
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Pekrun et al.,2010 

: ونصـه نتائج الفرض اخلامس،  -هـ
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 (12) دولــــــــــــج
 احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق بني مرتفعي ومنخفضي الضجر األكادميى املتوسطات 

 يف اإلرجاء األكادميى.

 املتغريات
 الضجر األكادميىمرتفعو 

 (60)ن=
 الضجر األكادميىمنخفضو 

مستوى  قيمة ت (60)ن=
 الداللة

 ع م ع م
 8,81 10,022 9,400 16,044 5,419 45,214 اهلروب من أداء املهام الدراسية

 8,81 10,240 5,052 10,489 5,851 44,90 االنشغال بأعمال أخرى
 8,81 12,09 5,052 16,585 5,502 41,081 االفتقار لالنضباط الذاتي

 8,81 41,852 19,100 50,224 11,245 66,062 اإلرجاء األكادميى

 (15) دولـــــــج
 ة واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق بني مرتفعي ومنخفضي الضجر األكادميى املتوسطات احلسابي

 يف قلق املستقبل املهنى.

 املتغريات
 الضجر األكادميىمرتفعو 

 (60)ن=
 الضجر األكادميىمنخفضو 

مستوى  قيمة ت (60)ن=
 الداللة

 ع م ع م
قلق املستقبل 

 املهنى
58,550 0,826 48,680 5,44 48,198 8,81 

 (19) دولــــــج
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق بني مرتفعي ومنخفضي الضجر األكادميى 

 يف تنظيم الذات.

 املتغريات
 الضجر األكادميىمرتفعو 

 (60)ن=
 الضجر األكادميىمنخفضو 

مستوى  قيمة ت (60)ن=
 الداللة

 ع م ع م
 8,81 12,404- 0,116 46,550 2,166 10,265 تنظيم السلوك

 8,81 15,161- 9,191 49,059 4,250 15,656 إدارة البيئة
البحث عن املعلومات 

 8,81 14,62- 0,60 44,024 2,429 48,626 وتعلمها

 8,81 19,022- 16,486 68,155 0,420 52,284 تنظيم الذات
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 سبة لإلرجاء األكاديمى:بالن -أ

 بالنسبة لقلق المستقبل المهنى: -ب
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بالنسبة لتنظيم الذات -ج

 تعقيب على الدراسة السيكومرتية:
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Abstract 
The study aimed at identifying the level of Academic Boredom 

among university students and its relationship with some psychological 

variables. Also it aimed at identifying the differences between 

individuals with high and low Academic Boredom in the psychological 

variables of the study. Besides the gender differences and the theoritical 

and the practical specialization in Academic Bboredom.  The sample is 

consisted of (360) university students. The study tools included the  

Academic Boredom scale, academic procrastination, future career 

anxiety scale  prepared by the researcher and self- regulation scale 

prepared by Fawkia Radwan (2012). The study resulted in a high level 

Academic Boredom. There is a positive correlation between Academic 

Boredom and both academic procrastination and future career anxiety. 

Also,the study resulted in a negative and significant correlation between 

Academic Boredom and self- regulation. It demonstrated statistically 
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significant differences between individuals with high and low Academic 

Boredom  in the psychological variables of the study. There are no 

statistically significant differences between males and females in 

Academic Boredom, While there are statistically significant differences 

between    sample members of  theoritical and practical specializations in  

Academic Boredom favoring the  theoritical specializations.  
Key words:  

Academic Boredom, Academic Procrastination, Future career anxiety,  Self- 
Regulation. 
 


