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 الملخص

بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي  األكدداديميالعالقددة بدديت التلكدد  هددت ه هددلد التراسددة تلدد  التعددر  علدد  بيددا  

، لمالئمتدددط لطبيعدددة التراسدددة، وتدددم اسدددت تا  أدا  االرتبدددااي ، اعتمدددتل التراسدددة العاليدددة علددد  المدددن   الو دددفيمنطقدددة تبدددوك

التلكددد   قدددر  تقددديس مسدددتوا ( 73) تكونددده أدا  التراسدددة علددد واندددال مدددت أ دددراد عيندددة التراسدددة معكمدددة مدددت أجدددي جمددد  البي

مدددت ( 072) بلغددده عيندددة التراسدددةو، وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك األكددداديمي

مسدددتوا ترجدددة الكليدددة لمقيدددا  جددداال ال المملكدددة العربيدددة السدددعوديةن وأج دددرل نتدددائ  التراسدددة مدددا يلدددي بجامعدددة تبدددوك  البدددة

، متوسددددطةبترجدددة ممارسدددة  لمسدددتوا الدددوعي الددددلاتيوجددداال الترجددددة الكليدددة  ،بترجدددة ممارسددددة عاليدددة األكددداديميالتلكددد  

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة  األكددداديمييوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي مقيدددا  التلكددد  

 األكدددداديمييوجددددت  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية  ددددي مقيددددا  التلكدددد  ، الددددلكورتبددددوك تعددددرا لمتغيددددر ال ددددنس لمددددال    ددددة 

، بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك تعددرا لمتغيددر الت مددل لمددال    ددة الت ممددال العلميددة

مسددددتوا ووأبعادهددددا  األكدددداديميالتلكدددد  ذال داللددددة ا مددددائية بدددديت الترجددددة الكليددددة لمقيددددا   سددددلبيةيوجددددت عالقددددة ارتباايددددة 

زيددداد  الدددوعي الدددلاتي لدددتا الطدددالل ردددمت البدددرام  التربويدددة ن وخرجددده التراسدددة بددديهم التو ددديال أهم دددا  الدددوعي الدددلاتي

مدددت خدددالا عقدددت الدددتورال التوعويدددة، وردددرور  تفعيدددي دور األسدددر  دددي توجيدددط أبندددائ م ب دددت  الدددت لل مدددت  والسددديكولوجية

 نوغر  مفاهيم الوعي اللاتي لتي م األكاديميالتلك  

 نالوعي اللاتي ،األكاديميالتلك   لمات المفتاحية:الك
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Abstract 

This study aimed to identify the statement of the relationship between academic retardation and 

the level of self-awareness among university students in the Tabuk region. (37) a paragraph that 

measures the level of academic reluctance and its relationship to the level of self-awareness among 

university students in the Tabuk region, and the study sample was (230) students from the 

University of Tabuk in the Kingdom of Saudi Arabia. The results of the study showed the 

following: The total score for the academic reluctance measure came with a high degree of 

practice, and the total score for the level of self-awareness came with a medium degree of practice. 

There are statistically significant differences in the measure of academic reluctance in the level of 

self-awareness among university students in the Tabuk region due to the gender variable in favor 

of the male category. There are significant differences Statistics in the measure of academic 

reluctance in the level of self-awareness among university students in the Tabuk region due to the 

variable of specialization in favor of the category of scientific disciplines. There is a statistically 

significant negative correlation between the total score of the academic procrastination scale and 

its dimensions and the level of self-awareness. The study came out with the most important 

recommendations, the most important of which are: increasing self-awareness among students 

within the educational and psychological programs through holding awareness sessions, and the 

need to activate the role of families in guiding their children in order to get rid of academic lag and 

inculcate the concepts of self-awareness in them. 

Keywords: academic retardation, self-awareness. 
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 المقدمة:. 1

يشددد ت العدددالم اليدددو  تطدددورال م تلفدددة أجدددرل علددد  م تلدددع م ددداالل العيدددا ، ممدددا أجدددر علددد  دا عيدددة األ دددراد ألداا 

م ددام م المطلوبددة مددن م وتيجيل ددا  تدد  أخددر لعدددة، بددتو  وجددود جددر  عررددي يسددتتعي التيجيددي ممددا يفقددتهم العتيددت مددت 

 الفرص دو  شعورهم باللنب، وهو ما يسم  بالتلك ن

ا بددديت الطلبدددة، تذ يكدددو  لدددتا الطالدددب  األكددداديميالتلكددد   ويعدددت إلن ددداز الم دددا   االسدددتعتادمدددت أكادددر الددددواهر تنتشدددارة

والواجبددال التراسددية المطلوبددة منددط تال تنددط يف ددي تيجيل ددا  ددي وقدده ال ددا وقددت ال يددتمكت مددت تن ازهددا، ممددا يشددعرد بنددو  

 ن(0202ميسو  وقبائلي، ) نقه المعتدمت التوتر اإلنفعالي لعت  قترتط عل  أداا الم ا   ي الو

مددددت السددددلوكيال الشددددائعة لددددتا الطلبددددة، والبددددة ال امعددددال علدددد  وجددددط  األكدددداديميوقددددت أجبدددده التراسددددال أ  التلكدددد  

مدددددت الطلبدددددة ال دددددامعييت مدددددت ذو  التلكددددد   %0ن.0أ  مدددددا نسدددددبتط ( 0200) ال مدددددوص، تذ أكدددددتل دراسدددددة أبدددددو غدددددراا

 %.3 ددددي دراسددددت ا أ  نسددددبة مرتفعددددة مددددت الطلبددددة والتددددي قددددترل ل ( .020) المرتفدددد ، وكمددددا أشددددارل  ددددال  األكدددداديمي

 ة  ت  آخر لعدة مما ي د  ال  زياد  ال غوا النفسية والتعليمية لتي مناألكاديميي جلو  القيا  بم ام م 

وبمدددفة الم سسدددال التعليميدددة البي دددة الاانيدددة بعدددت األسدددر   دددي تنميدددة ش مدددية الطلبدددة وتنميت دددا مدددت م تلدددع ال واندددب 

 سدددمية والعقليدددة والنفسدددية،   ن دددا تسدددع  الددد  تلبيدددة ا تياجدددات م ومسددداعتت م علددد  ت طدددي مدددا يواج وندددط مدددت مشدددكالل ال

وممددداعب  دددي البي دددة التراسدددية، للو دددوا ب دددم الددد  التوا دددا التراسدددي وتعقيدددا المدددعة النفسدددية، ولتعقيدددا ذلددد  البدددت مدددت 

 ( 0203الغرواني، ) نا األهتا  التعليمية الم تلفةتوا ر التا عية للتعلم وزياد  اإلقباا عليط لتا الطلبة لتعقي

ا لمددددا ي لفددددط التلكدددد   نفسددددية وتعليميددددة بسددددبب تددددراكم الم ددددا  المطلددددول  رددددغواعلدددد  الطلبددددة مددددت  األكدددداديميوندددددرة

بمسدددتوا  األكددداديميتن ازهدددا مددد  رددديا الوقددده لدددلل  ممدددا يددد جر علددد  تعمددديل م، كدددا  البدددت مدددت البعددد  عدددت عالقدددط التلكددد  

يمكدددت القدددوا بدددي  الدددوعي الدددلاتي هدددو قدددتر  الفدددرد علددد  تدراك مشددداعرد خدددالا موقدددع معددديت والسددديطر   الدددوعي الدددلاتي، تذ

 (  0202القشاش،ن)عل  ردود األ عاا، ويمكنط مت ات اذ القرارال الش مية وتعمي نتائ  ا

 مشكلة الدراسة:. 1.1

علدددد  وجددددط  لالبددددة ال امعدددداعلدددد  مسددددتوا بدددديت الطددددالل علدددد  وجددددط العمددددو  و األكدددداديميتددددرداد  ددددفة التلكدددد  

ال مدددوص،  يددد  أشدددارل العتيدددت مدددت التراسدددال السدددابقة الددد  أ  الطلبدددة أن دددم دائمدددو التلكددد   دددي كتابدددة أو تعدددتاد األوراد 

 مواكبدددددددددة م دددددددددا  القدددددددددراا  األسدددددددددبوعية، كمدددددددددا تو دددددددددله نتدددددددددائ  دراسدددددددددةلالبعايدددددددددة واإلسدددددددددتعتاد ل متعاندددددددددال، 

(Steel&Klingsieck,2016 )كددددداديمياأليعدددددانو  مدددددت مشدددددكلة التلكددددد  مدددددت ادددددالل ال امعدددددة ( %02) الددددد  أ  نسدددددبة ،

وتددديخر الطلبدددة  دددي تقدددتيم مدددا يدددتم البدددط مدددت  األكددداديميأشدددارل الددد  انتشدددار جددداهر  التلكددد  غيرهدددا مدددت التراسدددال التدددي و

 وانطالقدددابم موعدددة مدددت العوامدددي أبرزهدددا مسدددتوا الدددوعي الدددلاتي،  األكددداديمينشدددااال وأعمددداا أكاديميدددة، ويتددديجر التلكددد  

علدد  العتيدددت   دداوااالعالميددتا  التعلدديم ال ددامعي وتعامل ددا مدد  العتيددت مددت الطلبددة  ددي جامعددة تبددوك،  مددت عمددي البا اددة  ددي

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي  األكددداديميمدددت االبعدددار والتراسدددال السدددابقة،  قدددت جددداال ب دددلد التراسدددة لبيدددا  العالقدددة بددديت التلكددد  

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكن
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 أسئلة الدراسة:. 2.1

الدددوعي الدددلاتي لدددتا  مسدددتواب األكددداديميالتلكددد  مدددا عالقدددة   العاليدددة لت يدددب عدددت السددد اا الرئيسددديجددداال التراسدددة 

 ويتفر  منط التساؤالل التاليةن ؟البة ال امعة  ي منطقة تبوك

 ؟لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميالتلك  ما مستوا  ن0

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك؟ما مستوا الوعي اللاتي  ن0

بددديت متوسدددطال أ دددراد عيندددة التراسدددة ( α ≤0.05) عندددت مسدددتوا داللدددةتوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية هدددي  ن7

 تعدددرا لمتغيدددراللدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميالتلكددد   دددي مقيدددا  

 (؟ال نس، والت مل)

تي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة الدددوعي الدددلا ومسدددتوا األكددداديميالتلكددد  هدددي توجدددت عالقدددة ارتباايدددة بددديت  ن4

 ؟تبوك

 

 الدراسة: أهداف. 3.1

 هت ه التراسة العالية ال  

 نلتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميمستوا التلك  بيا   ن0

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكنبيا  مستوا الوعي اللاتي  ن0

 بمسدددتوا األكددداديمي  التلكددد  مقيددداالفدددرود اإل مدددائية بددديت متوسدددطال أ دددراد عيندددة التراسدددة  دددي  الكشدددع عدددت ن7

 ن(ال نس، والت مل) تعرا لمتغيراللتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك  الوعي اللاتي

 نالوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك ومستوا األكاديميالتلك  بيا  العالقة االرتبااية بيت  ن4

 

 الدراسة: أهمية. 4.1

النفسدددية والش مدددية والسدددلوكية لدددتا جر   دددي م تلدددع جواندددب  يدددا  تنبددد  أهميدددة التراسدددة مدددت تناول دددا لمتغيدددرال مددد 

وعالقتددددط بمسددددتوا الددددوعي  األكدددداديميالتلكدددد  ، تذ تناولدددده التراسددددة العاليددددة مورددددو  البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوك

 ، وتمكت أهمية التراسة  ي جانبيت الندر  والتطبيقي كما يلي اللاتي

 األهمية النظرية:. 1.4.1

 العلمية بما يلي  وتتماي االهمية الندرية

والددددل  يعتبددددر مشددددكلة وجدددداهر  منتشددددر  بدددديت اددددالل  األكدددداديميتناولدددده التراسددددة العاليددددة متغيددددر التلكدددد   ن0

ال امعدددال بمدددفة عامدددة والبدددة جامعدددة تبدددوك بمدددفة خا دددة، ومدددا لدددط مدددت تددديجيرال سدددلبية علددد  أداا أعمدددال م 

 نة و يات م الش ميةاألكاديمي
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التدددي مدددت شدددين ا ا  تعدددود بالفائدددت  للم تمددديت  دددي م ددداا علدددم الدددنفس تدددو ر هدددلد التراسدددة المعلومدددال الندريدددة  ن0

  ي ال امعالن

 األكددداديميبموردددو  التلكددد  بتراسدددة متعلقدددة والمكتبدددال والمراجددد   دددي تجدددراا ميدددتا  علدددم الدددنفس  المسددداهمة ن7

 نوعالقتط بمستوا الوعي اللاتي

تردددا ة  كريدددة ومعر يدددة    ت ددديع التراسدددة العاليدددة ومدددا تو دددله لدددط مدددت نتدددائ  وتو ددديالأومدددت المددديموا  ن4

 لألدل الندر  السابا بما يفيت البا ايت  ي الم اا التربو ن

 

 األهمية التطبيقية:. 2.4.1

 وتتماي االهمية التطبيقية بما يلي 

علدددد  وج ددددة  لددددتا البددددة جامعددددة تبددددوك ورال ترشددددادية توعويددددةاالسددددتفاد  مددددت نتددددائ  التراسددددة  ددددي تعددددتاد د ن0

 لتا البة ال امعالنوج ة العمو  عل   األكاديميالتلك   للتقليي متال موص 

تعتبدددر التراسدددة العاليدددة مدددت التراسدددال التدددي تسددد م  دددي تردددا ة جتيدددت  تلددد  المكتبدددة العربيدددة  دددوا موردددو   ن0

وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك كون دددا مدددت العوامدددي  األكددداديميالتلكددد  

 لطلبة رمت نطاد بي تط التعليميةنالم مة  ي تعقيا التوا ا والتواز   ي ش مية ا

 

 الدراسة: مصطلحات. 5.1

والم دددددا  بالتراسدددددة  للعمدددددي المتعلدددددا المقمدددددودوالميدددددوا شدددددبط الدددددتائم  الطدددددوعي التيجيدددددي هدددددو  األكددددداديميالتلكددددد  

 (  Steel&Klingsieck,2016ن)التيجيي نتي ة بال يا المتوق  الشعور مت بالرغم ةاألكاديمي

 اليدددومي قدددراا  انفعاالتدددط وتدراك دددا، ومعر دددة تددديجير هدددلد األ عددداا علددد  سدددلوكطالقدددتر  الفدددرد علددد    الدددوعي الدددلاتي

 ( .020عرير، ن)مت خالا معر ة نقاا القو  وال عع

 حدود الدراسة:. 6.1

 التراسة العالي عل  العتود التالية  اشتمله

   وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي  األكددداديميالتلكددد  هدددلد التراسدددة علددد  موردددو   اقتمدددرلالعدددتود الموردددوعية

 نللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكا

   جامعة تبوكنالبة  جمي العتود البشرية  تقتمر هلد التراسة عل 

  ن0200/0207العتود الرمانية  اجريه هلد التراسة خالا الفمي التراسي األوا  

   ي المملكة العربية السعودية ب امعة تبوكنابقه هلد التراسة العتود المكانية  
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 ظري والدراسات السابقة اإلطار الن. 2

 اإلطار النظري. 1.2

دددا لدددألدل النددددر  والتراسدددال السدددابقة ذال العالقدددة بموردددو  التراسدددة،  يددد  يدددتم عدددر   يتنددداوا  دددي هدددلا ال دددرا عررة

كمدددا يشدددتمي علددد  التراسدددال السدددابقة واألبعدددار العلميدددة ذال  دددلة بموردددو  التراسدددة والنتدددائ  التدددي ، للتراسدددة معدددور 

 ي ا وربط ا بالتراسة العاليةنتو له ل ا، والتعقيب عل

 األكاديميالتلكؤ المحور األول: 

ا بيت الطالل،  ي  أن م يمليو  عاد ة ال  تيخير القيا  بواجبات م  ا  ي م تلع الم االل، تال انط أكار تنتشارة أ ب  التلك  موجودة

  منوالم ا  المطلوبة من م  ت  آخر لعدة، مما يريت مت نسبة القلا والتوتر  ي  يات

قت يكو  وسيلة لل رول مت الم ا  المنفر  أو مت النتائ  السليبة المعتملة  األكاديمي( ا  التلك  0200) Ferrariويور  

ة اديمياألكة، وأ  است تا  األعلار والع   األكاديميللش ل، وقت ينت  عت قلة التا عية، ويتبايت الطالل  ي تختالد األعلار 

 بيت االل ال امعالنالرائفة تعت جاهر  منتشر  

 .األكاديميمفهوم التلكؤ 

( بينط "تيجيي تتما  العمي الل  ينبغي القيا  بط، ولط األولوية  ي تن ازد وتركط  ت  آخر لعدة"، 0202) Babadoğanيعر ط 

سعي  ( "بينط تيجيي التعلم نتي ة لبعض القيم البارز   ي الم تم ، وعت 0200)  Dietz, Fries & Hoferوكلل  يعر ط

غبة ة ولتي م الراألكاديميالطالل ال  تعقيا أهتا  م ويق و  أوقال الفراغ م  الرمالا إلدعائ م بعت  وجود وقه لتنديم الم ا  

  ي تيجيي أنشطة التعلم الشاقةن"

يرغب  ي ة التي ال داعي لتيخيرها، واألكاديميبينط "تيخير الطالب األنشطة  األكاديمي( التلك  0200) Steelوكما يعر  

 تن ازها  ي ن اية الوقه"ن

( "هو تيخير العمي بطريقة غير منطقية وغير عقالنية وتيجيي اإلجرااال أو الم ا  أو انشطة .020وقت عر ط عبت ال اد  )

 ة"األكاديميالم ا   لترتيبالتعلم عمتا والتي ي ب االنت اا من ا ال  وقه ال ا بع ة أنط ليس لتا الطالل وقه 

ة وتيخير تن ازها  ت  آخر وقه ممكت م  األكاديميعبار  عت تيجيي الم ا  والواجبال  األكاديمي اة ال  ا  التلك  ت لل البا

 وجود متس  مت الوقه للقيا  بلل ن

 األكاديميأسباب التلكؤ 

الل ومن ا، تتني بيت الط األكاديمي( ال  وجود أسبال عتيت  ت د  ال  انتشار جاهر  التلك  0202) توعبت الر ميشير نمار 

الطالب بعت  قترتط عل  ان از الم ا  المطلوبة منط، ورعع قترتط عل  تدار  الوقه وتنديمط، وكلل   واعتقادتقتير اللال 

 الم ا ن، و قتا  التركير أجناا أداا األولويالرعع قترتط عل  تعتيت 
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 ( أسبال التلك  ال   نفيت 0220) Sokolowskaوقت  نع 

علقة بالمتعلم وشدد مدديتط، والمتملاة  ي ال و  مت الفشددي، التمرد وات اد الفرد نعو الم مة، والسددعي األسددبال المت ن0

 نعو الكماا سواا أكانه مفرورة ذاتيةا او اجتماعيةان 

 ألدائ اناألسبال المتعلقة بالم مة والمتمالة  ي درجة  عوبة الم مة والعتود الرمنية المتا ة  ن0

 

 خصائص المتلكئ

منط، تذ انط ال يمل  استراتي يال  لوبةي  ي أداا وان از الم ا  المط( بعض مت خمائل المتعلم الل  يتلك0202ذكر نمار )

تعليمية تساعتد  ي تعلم ما يلرمط مت م ارال ومعار ، وال يمل  القتر  عل  التوجط نعو األهتا ، وكلل  ال يمل  القتر  عل  

وعت  القتر  عل  ال بط المر ، وعاد ة يتمع  االختباراليعاني مت قلا أجناا مقاومة ما  ي البي ة المعيطة مت مشتتال، و

 المتلكئ بالكسي والالمباال  وقلة الاقة بالنفسن

  األكاديميآثار التلكؤ 

 يا  الطالب المتلكئ أكاديميةا عاد ة يعاني مت قلة الاقة بالنفس وقلة مستوا الطاقة لتيط، وكلل  ومستوا عالي مت ال غط النفس

آخرا قت ي جر جوانب العيا  الم تلفة للمتلكئ  ج ةوعت  الررا عت العيا  وان فا  تقتير اللال والتوا ي م  اآلخريت، ومت 

 (0202والنمو الش مي والمعامالل المالية وغيرهان)ميسو ،  االجتماعيةكالمعة والعالقال 

 األكاديميعالج ظاهرة التلكؤ 

وذل  للتقليي مت أجارد السلبية التي تنعكس عل  الطالب وتعميلط، ويمكت ذل  مت خالا عالج جاهر  التلك  رروريةا  أ ب 

 ادار  الوقه بفاعلية وتطوير الم ارال التراسية لتمكت الطالب مت السيطر  عل  العملية التعليمية وما يعا ب ا مت انشطةن

سة روح المنا   لعاا روح المنا سة م  اقران م، عواش دمعتويق  عل  عاتا اولياا االمور تعفير ابنائ م ألداا م ام م بالوقه ال

 ا يتالما  امستواهير  ومراعا  بالك لالواجباب الطاللالندر ال  ررور  عت  اجقاا كاهي و ةاألكاديمي اإلدار م  اقران م وعل  

ستوا مقبوا مت م العتماد عل  اللال وتو يرام  مستوا الطالل، وكلل  البت مت تعرير  رص االستقالا لتا الطالل و

 (.020التعت ن)الشمسي، 

 الوعي الذاتيالمحور الثاني: 

كس ، لما لط مت أجر ومنا   تنعواالجتما  دي اللكاا الوجتاني  ي اآلونة األخير  باهتما  كبير مت قبي الم تميت وعلم النفس 

أبعاد، وهي الوعي باللال، تعفير اللال، عل  الفرد والم تم  ككي، وقت قسم عالم النفس جولما  اللكاا الوجتاني ال  خمسة 

 ناالجتماعية، التعااع والم ارال لاالنفعاال

 مفهوم الوعي الذاتي

ويعت الوعي اللاتي هو األسا   ي اللكاا الوجتاني، ويعر  الوعي اللاتي بينط "االنتباد للعاالل التاخلية، والتعر  عل  

وك ل ا ومعر ة العالقال بيت هلد المشاعر م  األ كار وما ينت  عنط مت سالمشاعر عت اريا مراقبة النفس والقتر  عل  تسميت
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وات اذ القرارال الش مية ور ت األ عاا والتعر  عل  عواقب ا، وتعتيت ما الل  يعكم القرار، الفكر  أ  الشعور")ال باص، 

0200) 

كي ش ل ما يعتر لط، وادراكط لردود أ عالط  تدراك( عل  انط "الوعي بال وانب الم تلفة لللال وهو 0202ويعر ط القشاش )

 ولماذا يتمر  هكلا وكلل  يتماي الوعي اللاتي بف م نقاا القو  وال عع"

( عل  أنط" مراقبة النفس والتعر  عل  المشاعر معر ة العالقال بيت األ كار والمشاعر 0203وكلل   قت عر ط الغرواني )

 ا عال  والتعر  عل  عواقب ا"ن واالنفعاالل وات اذ القرارال الش مية ور ت

 مكونات الوعي الذاتي

 (0203يتكو  الوعي اللاتي مت مكونيت، وهما  )المرشت  وجن و ، 

الوعي باللال ال ا ددددة وهي التي تت ددددمت التركير عل  الشددددكي ومداهر الشدددد مددددية وال فية لللال،  كلما كا   ن0

 عرد و التط المراجية وانفعاالتطنالوعي باللال ال ا ة لتا الش ل اعل  كا  أكار وعيةا بمشا

الوعي بدالدلال العدامدة وهو المتمادي بالوعي االجتماعي  كلما كا  الوعي باللال العامة لتا الشدددددد ل اعل  كا   ن0

 أكار اهتماما باالنطبا  الل  يتركط لتا األخريت، وبمد رد االجتماعين

 

 السابقةلدراسات ا. 2.2
 

 .األكاديميالتلكؤ بالدراسات السابقة الخاصة . 1.2.2

وعالقتةةةه بمهةةةارات إدارة الوقةةة  والرلةةةسا عةةةسي الدراسةةةة لةةةدى عينةةةة  األكةةةاديميالتلكةةةؤ ، بعنةةةوان  (2022) فضةةة دراسةةةة 

بم دددارال تدار  الوقددده والررددد ا  األكددداديميالكشدددع عدددت عالقدددة التلكددد  هدددت ه هدددلد التراسدددة الددد   ، مةةةي طةةةالب الجامعةةةة

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بددددااي االرت، اسددددت ت  البا دددد  المددددن   الو ددددفي عدددد ت التراسددددة لددددتا عينددددة مددددت اددددالل ال امعددددة

، واسدددت تمه االسدددتبيا  االبددداة بكليدددة التربيدددة جامعدددة متيندددة السدددادال( 268) بياندددال التراسدددة، وتكونددده عيندددة التراسدددة مدددت

بددديت داللدددة ت مدددائية ذال سدددالبة ارتباايدددة وجدددود عالقدددة  كددديدا  للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  

 األكدددداديميبدددديت التلكدددد   داللددددة ت مددددائيةسددددالبة ذال ارتباايددددة  رال تدار  الوقدددده، ووجددددود عالقددددةوم ددددا األكدددداديميالتلكدددد  

 نوالرر ا ع ت التراسة

عليةةةةا بجامعةةةةة التلكةةةةؤ األكةةةةاديمي وعالقتةةةةه بالكفةةةةالة الذاتيةةةةة لةةةةدى طلبةةةةة الدراسةةةةات ال، بعنةةةةوان  (2020) دراسةةةةة سةةةةعدي

العالقدددة االرتباايدددة بددديت التلكددد  األكددداديمي والكفددداا  اللاتيدددة هدددت ه هدددلد التراسدددة الكشدددع عدددت  ، محمةةةد بولةةةياف المسةةةيلة

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بيانددددال التراسددددة،  االرتبددددااي لددددتا البددددة التراسددددال العليددددا، اسددددت تمه البا اددددة المددددن   الو ددددفي

االدددددب واالبدددددة، واسدددددت تمه البا ادددددة االسدددددتبيا  كددددديدا  التراسدددددة ل مددددد  البياندددددال، ( 50) وتكونددددده عيندددددة التراسدددددة مدددددت

الكفددداا  أ  مسدددتوا مدددن فض لدددتا البدددة التراسدددال العليدددا،  األكددداديميالتلكددد  أ  مسدددتوا  خرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  و

 اللاتية مرتف  لتا البة التراسال العليا، 
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 دددرود ذال داللدددة ت مدددائية ، يوجدددت الكفددداا  اللاتيدددةومسدددتوا التلكددد  األكددداديمي وجدددود عالقدددة ارتباايدددة سدددلبية بددديت مسدددتوا 

 نتعرا لمتغير ال نس الكفاا  اللاتيةومستوا مقيا  التلك  األكاديمي  ي متوسط 

وأنمددداا الوالتيدددة لدددتا ادددالل  األكددداديميالعالقدددة بددديت التلكددد  ، بعنةةةوان   Mahasneh and others (2016 )دراسةةةة 

الوالتيدددة لدددتا وأنمددداا  األكددداديميكشدددع عدددت العالقدددة بددديت التلكددد  هدددت ه هدددلد التراسدددة التعدددر  الددد  ال ، ال امعدددة األردنيدددة 

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بيانددددال التراسددددة،  االرتبددددااي ، اسددددت تموا البددددا ايت المددددن   الو ددددفياددددالل ال امعددددة األردنيددددة

، وتددم اسددت ت  االسددتبيا  كدديدا  االبدداة واالبددة مددت كليددال م تلفددة  ددي ال امعددة ال اشددمية( 685) وتكوندده عينددة التراسددة مددت

أج دددر مسدددتوا مرتفددد  مدددت ( %3)   عدددتد قليدددي مدددت الطلبدددةأ بددديهم النتدددائ   للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة

 وتقريبدددا ربددد  الطلبدددة األكددداديميأج دددروا مسدددتوا متوسدددط مدددت التلكددد  ( %23) ، وأكادددر مدددت نمدددع الطلبدددةاألكددداديميالتلكددد  

ندددار بددديت درجدددال الدددلكور واإلكبيدددر  ، ولدددم يكدددت هنددداك  دددرود األكددداديمياج دددروا ان فدددا   دددي مسدددتوا التلكددد  ( 02%)

 ن وأنماا الوالتية األكاديميي ابي كبير بيت التلك  توجود ارتباا و، األكاديمي ي التلك  

 .الوعي الذاتيبالدراسات السابقة الخاصة . 2.2.2

الةةةةةوعي الةةةةةذاتي وعالقتةةةةةه بةةةةةالتوافل النفسةةةةةي لةةةةةدى طةةةةةالب وطالبةةةةةات المرحلةةةةةة ، بعنةةةةةوان   ( 2021) الخالةةةةةديدراسةةةةةة 

بددديت الدددوعي الدددلاتي والتوا دددا النفسدددي لدددتا ادددالل المر لدددة  تعدددر  علددد  العالقدددةتلددد  الهدددت ه هدددلد التراسدددة  ، الثانويةةةة

لمدددتا مناسدددبة وابيعدددة بياندددال التراسدددة، وتكونددده  االرتبدددااي ، اسدددت ت  البا ددد  المدددن   الو دددفيالاانويدددة بمنطقدددة ال دددو 

، وتدددم ال دددو بطريقدددة عشدددوائية مدددت بعدددض المدددتار  بمنطقدددة  االبددداة واالبدددة، تدددم اختيدددارهم( 200) عيندددة التراسدددة مدددت

وجددود مسددتوا مددت الددوعي الددلاتي لددتا  اسددت ت  االسددتبيا  كدديدا  للتراسددة ل مدد  البيانددال، وخرجدده التراسددة بدديهم النتددائ  

الاانويدددة، ووجدددود عالقدددة ارتباايدددة موجبدددة بددديت الدددوعي الدددلاتي والتوا دددا النفسدددي لدددتا عيندددة مدددت ادددالل  ادددالل المر لدددة

لتو دديال المست لمددة مددت النتددائ  والتددي مددت أهم ددا تددتريب المعلمدديت علدد  المر لددة الاانويددة، وقددت أقتددرح البا دد  بعددض ا

کيفيدددة المسددداهمة  دددي تعسددديت الدددوعي الدددلاتي لدددتا الطدددالل ردددمت البدددرام  التربويدددة والسدددي ولوجية، وهدددو مدددا ي دددت  تلددد  

 ناالرتقاا بالعملية التربوية والتعليمية وتطويرها

شةةةةاركة الويدانيةةةةة كمنبئةةةةيي بةةةةالتمكيي النفسةةةةي لةةةةدى أعضةةةةال ، بعنةةةةوان   الةةةةوعي بالةةةةذات والم( 2021) دراسةةةةة فيصةةةة 

هدددت ه هدددلد التراسدددة تلددد  تلددد  تعتيدددت تددديجير كدددي مدددت الندددو  وسدددنوال ال بدددر  علددد  هيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةة ومعةةةاونيه  ، 

مسدددددتوا التمكددددديت النفسدددددي والدددددوعي بالدددددلال والمشددددداركة الوجتانيدددددة لدددددتا أع ددددداا هي دددددة التدددددتريس ومعددددداوني م ب امعدددددة 

لل   عدددل العالقدددال بددديت متغيدددرال التمكددديت النفسدددي والدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة، والقدددو  التنب يدددة العدددريو، وكددد

للددددوعي بالددددلال والمشدددداركة الوجتانيددددة بددددالتمكيت النفسددددي، اسددددت ت  البا دددد  المددددن   الو ددددفي االرتبددددااي لمددددتا مناسددددبة 

أع ددداا هي دددة التدددتريس ومعددداوني م ب امعدددة ع دددواة مدددت ( 137) وابيعدددة بياندددال التراسدددة، وتكونددده عيندددة التراسدددة مدددت

ال يوجدددت  دددرود ذال  العدددريو، وتدددم اسدددت ت  االسدددتبيا  كددديدا  للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  

بينمدددا وجدددتل  ،داللدددة ت مدددائية  دددي مسدددتوا كدددي مدددت التمكددديت النفسدددي والدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة تعدددرا للندددو 

 مدددائية تىعدددرا لسدددنوال ال بدددر  ولمدددال  ذو  سدددنوال ال بدددر  األكبدددر، ووجدددتل عالقدددال ارتباايدددة  دددرود ذال داللدددة ت

 ذال داللة ت مائية بيت مستوا التمكيت النفسي وكي مت الوعي باللال والمشاركة الوجتانية،
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مسدددتوا وأسدددفرل النتدددائ  عدددت تسددد ا  كدددي مدددت الدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة  دددي تفسدددير نسدددبة مدددت التبدددايت  دددي 

 التمكيت النفسي لتا أع اا هي ة التتريس ومعاوني من

، بعنةةةةةوان   الةةةةةوعي الةةةةةذاتي وعالقتةةةةةه بةةةةةالتوافل المهنةةةةةي لةةةةةدى معلمةةةةةي المةةةةةدار  الخاصةةةةةة ( 2018) دراسةةةةةة النجةةةةةار

بددديت الدددوعي الدددلاتي، والتوا دددا الم ندددي لدددتا  هدددت ه هدددلد التراسدددة تلددد  التعدددر  علددد  العالقدددةبمحافظةةةات قطةةةا،  ةةةزة ، 

ار  ال ا دددة بمعا ددددال غدددر ، اسدددت ت  البا ددد  المدددن   الو دددفي االرتبدددااي لمدددتا مناسدددبة وابيعدددة بياندددال معلمدددي المدددت

معلددددم ومعلمددددة، وتددددم اسددددت ت  االسددددتبيا  كدددديدا  للتراسددددة ل مدددد  البيانددددال، ( 105) التراسددددة، وتكوندددده عينددددة التراسددددة مددددت

الل مقيددددا  الددددوعي الددددلاتي والترجددددة ال يوجددددت  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية بدددديت م ددددا وخرجدددده التراسددددة بدددديهم النتددددائ  

الكليددددة، ال يوجددددت  ددددرود  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية  ددددي مقيددددا  الددددوعي الددددلاتي، والتوا ددددا الم نددددي يعددددرا لمتغيددددرال 

 ال نس، والم هي العلمي، ال بر ، والمر لة التعليميةن

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.2.2

، العدددالم دوا م تلدددع والعتيدددت مدددتالبدددا ايت  دددي  باهتمدددا ي السدددابقة نال دددذ أ  هدددلا الموردددو   دددد لالتراسدددامدددت خدددالا 

التلكددد   مسدددتويال عالقدددة ارتباايدددة بددديتالكشدددع عدددت الوأ  أهدددم مدددا يميدددر هدددلد التراسدددة عدددت غيرهدددا هدددو هدددت  التراسدددة 

تمددده التراسدددال السدددابقة  دددي العتيدددت مدددت ،  يددد  الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك ومسدددتوا األكددداديمي

 البي دددة الطالبيدددة  دددي جامعدددة تبدددوك دددي  ددديت سدددو  يدددتم تطبيدددا التراسدددة العاليدددة  دددي اخدددتال  متغيدددرال التراسدددة، ، والدددتوا

 ومسدددتوا األكددداديميالتلكددد   مسدددتويال بددديت، وهدددلد التراسدددة الفريدددت  مدددت نوع دددا كون دددا ت مددد  السدددعوديةبالمملكدددة العربيدددة 

 نالوعي اللاتي

 الطريقة واإليرالات. 3

ة واإلجدددرااال التدددي تدددم  اتباع دددا للو دددوا تلددد  نتدددائ  البعددد  العدددالي وذلددد  مدددت خدددالا تعتيدددت هدددلا الفمدددي الطريقددد يتنددداوا

من  يدددددة البعدددددد ، وم تمع ددددددا وعي نت ددددددا، واريقدددددة اختيددددددار العينددددددة، وتددددددوا ر معدددددايير المددددددتد والابددددددال ألدا  البعدددددد ، 

 :ومتغيرات ا، وتجرااات ا، والمعال ة اإل مائية التي سيتم است تام ا عل  النعو اآلتي

 منهجية الدراسة. 1.3

أ ددت أبددرز المندداه  الم مددة المسددت تمة  ددي التراسددال العلميددة التددي تسدداهم  االرتبددااي يعتمددت البعدد  علدد  المددن   الو ددفي

 دددي التعدددر  علددد  جددداهر  التراسدددة، ووردددع ا  دددي تاارهدددا المدددعي ، وتفسدددير جميددد  الددددرو  المعيطدددة ب دددا، ويعدددت ذلددد  

علدددا بالبعددد ، التو دددي الددد  التو ددديال والمقتر دددال التدددي تسدددوق ا البا ادددة بتايدددة الو دددوا تلددد  النتدددائ  التراسدددية التدددي تت

 إلن اا ال تا الل  يت منط متت التراسةن

 مجتمع وعينة الدراسة. 2.3

 جامعة تبوك  ي المملكة العربية السعوديةنالبة تكو  م تم  التراسة  ي هلا البع  مت جمي  
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عربيدددة السدددعودية،  يددد  قامددده البا ادددة بتوزيددد  عدددتد مدددت جامعدددة تبدددوك  دددي المملكدددة ال البدددةتكونددده عيندددة البعددد  مدددت و

توزيددد  أ دددراد عيندددة ( 0) ، وال دددتواالبدددة جامعدددة تبدددوك مدددت خدددالا رابدددط االلكترونددديعلددد  االسدددتبانال بشدددكي عشدددوائي 

 التراسة  سب متغيرال التراسةن

 توز، أفراد عينة الدراسة( 1) يدول

 المجمو، النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 سال ن
 32.6 75 ذكر

230 
 67.4 155 أنا 

 الت مل
 44.3 102 ت مل علمي 

 55.7 128 ت مل تنساني

 

 أداة الدراسة. 3.3

وعالقتدددط بمسدددتوا  األكددداديميونددده مدددت اسدددتبانة تعتدددو  علددد  مقيدددا  التلكددد  قامددده البا ادددة بتمدددميم أدا  التراسدددة والتدددي تك

االادددال  علددد  األدل النددددر  والتراسدددال السدددابقة المتعلقدددة ، وبعدددت الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك

  قدددر  73بموردددو  التراسدددة، وتدددم اسدددت تا  االسدددتبانة كددديدا  للبعددد  بعيددد  أ دددبعه  دددي  دددورت ا الن ائيدددة وتتكدددو  مدددت 

 ن(0) كما يد ر  ي جتوا جالر معاور رئيسيةعل   موزعة

 : أبعاد الدراسة وتشكيلة أسئلة االستبانة(2) الجدول

 عدد الفقرات أبعاد االستبانة لس التس

 0 البعت المعر ي 2

 0 البعت السلوكي 0

 02 البعت االنفعالي 0

 0 الوعي اللاتي 7

 73 م مو   قرال االستبانة

 

  ،نددددادرا( 2) ،أ يانددددا( 7) ،غالبددددا( 4) ،دائمددددا( .) وتددددم اعتمدددداد سددددلم ليكددددرل ال ماسددددي، تذ  ددددتل جددددالر مسددددتويال وهددددي 

درجدددة متتنيدددةن كمدددا أ  األ دددر  منتدمدددة وكا دددة ( 1) درجدددة المرتفعدددة، كمدددا تمادددي الترجدددة( .) الترجدددة ، اذا تماددديأبدددتا( 1)

أسدددد لة االسددددتبانة تقدددد  رددددمت سددددلم ليكددددرل ال ماسددددي ل جابددددة باسددددتاناا البيانددددال األوليددددة المتغيددددرال التيموغرا يددددة   ن ددددا 

   نرمت نوعيت مت التوزي  جنائي
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 صدق أداة الدراسة. 1.3.3

البعددد  تدددم اسدددت تا  المدددتد الدددداهر  تذ قامددده البا ادددة بعررددد ا علددد  م موعدددة المعكمددديت مدددت  للتيكدددت مدددت  دددتد أدا 

ذو  االختمددددداص وال بدددددر  مدددددت أع ددددداا هي دددددة التدددددتريس العدددددامليت  دددددي ال امعدددددال السدددددعودية، وأخدددددلل بالمال ددددددال 

 ددديكار وتعدددت  (%80) والتو ددديال التدددي أقتر  دددا المعكمدددو  وتدددم اإلبقددداا علددد  الفقدددرال التدددي  مدددله علددد  نسدددبة موا قدددة

 هلد الطريقة مناسبة للعكم عل  المتد الداهر  لالستبانة أ  أ   قرات ا ممكت أ  تقيس ما ورعه لقياسطن

السدددت راج دالالل  دددتد البنددداا للمقيدددا ، اسدددت رجه معدددامالل ارتبددداا  قدددرال المقيدددا  مددد  الترجدددة الكليدددة  دددي عيندددة 

 ددي جامعددة تبددوك مددت خددارج عينددة التراسددة،  يدد   واالبددةاالددب ( 02) اسددتطالعية مددت خددارج عينددة التراسددة تكوندده مددت

باسدددت تا  معامدددي ارتبددداا بيرسدددو ، وتدددم اسدددت تا  ( test_retest) تدددم مدددت خدددالا تطبيدددا اريقدددة االختبدددار وتعددداد  االختبدددار

، و قددداة ( 7) إلي ددداد معامدددي االتسددداد الدددتاخلي لدددألدا ن كمدددا يد دددر  دددي جدددتوا( Cronbach_Alpha) معادلدددة كرونبدددا  ألفدددا

 ترد زمنية مقتارها أسبوعيت بيت التطبيا األوا والتطبيا الاانينلف

 وعالقته بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك األكاديميالتلكؤ  مقيا معام  ثبات ( 3) يدول

 معام  الفاكرونباخ معام  ارتباط بيرسون المقيا أبعاد  لتسلس 

 2.2ن2 **322ن2 البعت المعر ي 0

 020ن2 **207ن2 البعت السلوكي 0

 220ن2 **240ن2 البعت االنفعالي 7

 240ن2 **.24ن2 الوعي اللاتي 4

 .02ن2 **.22ن2 م مو   قرال المقيا 

 .( α≤0.01) **دالة إحصائية عند مستوى الداللة

وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة  األكددداديميالمقيدددا  التلكددد  يال دددذ أ  معامدددي جبدددال األدا  

وهدددلد القددديم ( .02ن2) ، وكدددا  معامدددي كرونبدددا  ألفدددا(.22ن2) ، باسدددت تا  معامدددي ارتبددداا بيرسدددو  الدددل  بلغددده قيمتدددطتبدددوك

 لتراسال السابقةن ت عت مقبولة ألغرا  التراسة العالية، وهي قيمة عالية  ي روا ما تو له تليط ا

 متغيرات الدراسة. 4.3

 اشتمي البع  عل  المتغيرال المستقلة التالية  ن0

 ن(أنا  ،ذكر) ال نس 

 ( تنسانية ت ممال ،علميةت ممال ) الت مل 

 متغير تاب   ن0

   وعالقتط بمستوا الوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميالتلك 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        155  

 ISSN: 2706-6495 

 
 المعالجة اإلحصائية. 5.3

، SPSSادددة بتعليدددي نتدددائ  البعددد  عدددت اريدددا اسدددت تا  برندددام  الرزمدددة اإل مدددائية  دددي العلدددو  االجتماعيدددة قامددده البا 

 وذل  إلجراا العمليال اإل مائية المناسبة، التي ستشتمي عليط البع  وهي 

 االنعرا ال المعيارية والرتبنل جابة عت الس اا األوا تم است راج المتوسطال العسابية و

   اا الااني تم است راج المتوسطال العسابية واالنعرا ال المعيارية والرتبنل جابة عت الس

لعينتددددديت مسدددددتقلتيت بالنسدددددبة لمتغيدددددر ال دددددنس  (t–test) تدددددم اسدددددت تا  االختبدددددار التدددددائي الاالددددد  ل جابدددددة عدددددت السددددد اا

 والت ملن

 ناللاتي ومستوا الوعي األكاديميالتلك  تم است تا  اختبار معامي ارتباا بيرسو  بيت  الراب  ل جابة عت الس اا

، ويكددددو  المسددددتوا (22ن0-0) المسددددتوا بترجددددة ممارسددددة متتنيددددة جددددتا مددددتتعتيددددت معيددددار العكددددم علدددد  الفقددددرال  يكددددو  

، والمسدددددتوا (42ن7-20ن0) ، والمسدددددتوا بترجدددددة ممارسدددددة متوسدددددطة مدددددت(22ن0–20ن0) بترجدددددة ممارسدددددة متتنيدددددة مدددددت

 ن(22ن.-00ن4) ستوا بترجة ممارسة عالية جتا مت، والم(02ن4-40ن7) بترجة ممارسة عالية مت

 نتائج البحث ومناقشتها. 4

هدددت  البعددد  تلددد  عدددر  النتدددائ  التدددي مالددده اسدددت ابال أ دددراد البعددد  علددد   قدددرال األدا ، وذلددد  بعدددت تطبيدددا تجدددرااال 

مدددداا البعدددد ، وتعليددددي البيانددددال اإل مددددائية التددددي جمعدددده، و يمددددا يلددددي عددددر  لنتددددائ  البعدددد  ت ددددت  هددددلا البعدددد  الستق

وعالقت دددا بدددالمتغيرال ومسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك  األكددداديميالتلكددد  العالقدددة مدددا بددديت 

 التيموغرا ية، مت خالا اإلجابة عت األس لة اآلتية  

 ؟لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك األكاديميعلقة باإليابة عي السؤال االول: ما مستوى التلكؤ النتائج المت

لدددتا  اديمياألكدددلمسدددتوا التلكددد  ل جابدددة عدددت هدددلا السددد اا تدددم اسدددت راج المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة 

 نيور  ذل ( 4) ، وال تواالبة ال امعة  ي منطقة تبوك

 تبوكلدى طلبة الجامعة في منطقة  األكاديميمستوى التلكؤ لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 4) يدول

 أبعاد مقيا  البعدا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

 0 عالية 0.65 4.04 البعت االنفعالي 7

 0 عالية 0.53 4.03 البعت المعر ي 0

 7 عالية 0.67 4.02 البعت السلوكي 0

 عالية 0.47 27ن4 مقيا  ككي
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وعالقتدددط  األكددداديميالتلكددد  بية لموا قدددة ا دددراد عيندددة البعددد  لمقيدددا  أ  المتوسدددطال العسدددا( 4) يد دددر مدددت ال دددتوا رقدددم

ومدددت أجددي تعتيدددت الفقدددرال ( 24ن4–20ن4) تراو دده مدددا بدديت بمسددتوا الدددوعي الددلاتي لدددتا البددة ال امعدددة  ددي منطقدددة تبدددوك

التلكددد   و دددا الم ددداالل التدددي تندددترج تعت دددا،  قدددت تدددم  سدددال المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة ألبعددداد مقيدددا 

لكددي  قددر  علدد   ددتد، وتددم وردد  ترتيددب  وعالقتددط بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك األكدداديمي

  لفقرال كي بعت، و يما ييتي عر  للنتائ   سب الم االل 

 .البعد المعرفي البعد األول:

 ، وال ددتوا رقددمة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوكلددتا البدد األكدداديميمسددتوا التلكدد  تقدديس   قددرال( 0) أشددتمي هددلا البعددت علدد  

 يبيت ذل ن( .)

عة لدى طلبة الجام األكاديميالتلكؤ لمستوى  المعرفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 5) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 الفقرات الرق 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 ترتيبال

 0 عالية  0.83 4.17 نأؤجي تع ير دروسي عت موعتها المعتد 1

 تنديم الوقه المعتد لمراجعة دروسي عل يمعب  3

 نال امعية

 عالية  0.80 4.16
0 

 7 عالية 0.85 4.09 أ س ب عع قترتي  ي تدار  الوقهن 9

 4 عالية  0.89 4.07 أجت  عوبة  ي ات اذ قرار أداا م ماتي ال امعيةن 5

 . عالية 0.83 4.04 نيةال امعأنشغي بيمور جانوية بتال مت كتابة واجباتي  2

 2 عالية 0.93 4.03 التر  ب ن از م ماتي ال امعيةن 6

 3 عالية 0.86 3.98 اعتقت با  االستلكار اليومي ال ي ت  نفعان 4

 2 عالية 0.84 3.90 أ شي  ي تعقيا األهتا  ال امعية التي ورعت ا لنفسين 7

 0 عالية 0.87 3.88 أ تاج وقتا اويال للبتا  ي الم ا  ال امعيةن 8

 عالية 0.53 4.03 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( .) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 03ن4–22ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 27ن4) البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي
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 " بمتوسددددط  سددددابيأؤجددددي تع ددددير دروسددددي عددددت موعددددتها المعددددتد ونمدددد ا  " ( 0) وجدددداا بالمرتبددددة األولدددد  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 27ن2) وانعرا  معيار ( 03ن4)

" تنددددديم الوقدددده المعددددتد لمراجعددددة دروسددددي ال امعيددددة علدددد يمددددعب ونمدددد ا  " ( 7) المرتبددددة الاانيددددة الفقددددر  رقددددموجدددداا ب

 وبترجة ممارسة عاليةن( 22ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) بمتوسط  سابي

"  أ شدددي  دددي تعقيدددا األهدددتا  ال امعيدددة التدددي وردددعت ا لنفسدددي ونمددد ا "( 3) جددداال بالمرتبدددة قبدددي األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 24ن2) وانعرا  معيار ( 02ن7) متوسط  سابيب

 " بمتوسدددط  سدددابيأ تددداج وقتدددا ادددويال للبدددتا  دددي الم دددا  ال امعيدددةونمددد ا " ( 2) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 23ن2) وانعرا  معيار ( 22ن7)

 .البعد السلوكي البعد الثاني:

 ، وال ددتوا رقددملددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك األكدداديميالتلكدد   قددرال تقدديس مسددتوا ( 2) عددت علدد أشددتمي هددلا الب 

 يبيت ذل ن( 2)

معة لدى طلبة الجا األكاديميالتلكؤ لمستوى  السلوكيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 6) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 اتالفقر الرق 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

 0 عالية  0.89 4.12 أذاكر دروسي ال امعية ليلة االمتعا ن 2

 0 عالية  0.88 4.06 أشعر بالكسي عنتما أقرر تن از واجباتي ال امعيةن 3

 7 عالية  0.87 4.05 أؤجي أداا واجباتي ال امعية  ت  اللعدال األخير ن 1

أقو  بيداا أشياا كاير  بعي  ال يتبق  وقه لمراجعة  7

 دروسي ال امعيةن

 عالية  0.91 4.04
4 

أقت  تبريرال لعت  أداا واجباتي ال امعية  ي موعتها  5

 المعتدن

 عالية 0.89 4.03
. 

 2 عالية 0.90 4.01 أنشغي بيمور أخرا عنتما يقترل موعت االمتعا ن 6

  ر ي ية للت رل مت القيا  بالم اأقو  ببعض األنشطة الت 4

 ال امعيةن

 عالية 0.89 3.99
3 

 2 عالية 0.92 3.96 أتناس  القيا  بواجباتي ال امعيةن 8
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اعتقت أنني تذا ت اهله م ماتي ال امعية سو  تتالش   9

 وبالتالي ال  اجة للقيا  ب ان

 عالية 0.93 3.90
0 

 عالية 0.67 4.02 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 2) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 00ن4–02ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن4) البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي

( 00ن4) " بمتوسدددط  سدددابيأذاكدددر دروسدددي ال امعيدددة ليلدددة االمتعدددا ونمددد ا  " ( 0) اا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددموجددد

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن2) وانعرا  معيار 

" بمتوسددددط أشددددعر بالكسددددي عنددددتما أقددددرر تن دددداز واجبدددداتي ال امعيددددةونمدددد ا  " ( 7) وجدددداا بالمرتبددددة الاانيددددة الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 22ن2) انعرا  معيار و( 22ن4)  سابي

( 02ن7) " بمتوسدددط  سددددابيأتناسددد  القيددددا  بواجبددداتي ال امعيددددة ونمدددد ا "( 2) جددداال بالمرتبدددة قبددددي األخيدددر  الفقددددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 00ن2) معيار  وانعرا 

 مددداتي ال امعيدددة سدددو  تتالشددد  وبالتدددالي اعتقدددت أنندددي تذا ت اهلددده مونمددد ا " ( 0) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 07ن2) معيار  ( وانعرا 02ن7) " بمتوسط  سابيال  اجة للقيا  ب ا

 .البعد االنفعالي البعد الثالث:

، وال دددتوا لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك األكددداديميالتلكددد   قدددرال تقددديس مسدددتوا ( 02) أشدددتمي هدددلا البعدددت علددد  

 يبيت ذل ن( 3) رقم

امعة لدى طلبة الج األكاديميالتلكؤ لمستوى  االنفعاليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 7) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 الفقرات لرق ا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

از واجباتي ال امعية  ي وقت ا انت  لعت  استطاعتي تن  3

 المعتدن

 عالية  0.97 4.16
0 

أت ايا عنتما ال أن ر كتابة التقارير والبعور ال امعية  2

  ي الوقه المعتدن

 عالية 0.92 4.10
0 
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اشعر بعت  الرا ة للتيجيي المستمر ألداا واجباتي  1

 ال امعيةن

 عالية 0.95 4.09
7 

تو  اتي ال امعية بي نبني رمير  بسبب تيجيي واجب 5

 سبب مقن ن

 عالية 0.93 4.06
4 

يسيطر علي القلا والتوتر لتيجيي ملاكرتي لالمتعانال  6

 تل  اللعدال األخير ن

 عالية 0.99 4.04
. 

يشته انتباهي عنت البتا  ي أداا الم ا  ال امعية المكلع  10

 ب ان

 عالية 0.86 4.04
2 

ا  ال امعية المكلع اشعر بالتعب واإلرهاد عنت أداا الم  9

 ب ان

 عالية 0.92 4.03
3 

 2 عالية 0.93 4.01 ال و  والفشي يت عني لتيخير تتما  واجباتي ال امعيةن 8

 0 عالية 0.97 3.97 اشعر بال يا عنت البتا  ي ملاكر  دروسي ال امعيةن 4

اشعر بنقل الاقة عنتما ال أن ر الواجبال ال امعية  7

 بالشكي ال يتن

 عالية 0.94 3.91
02 

 عالية 0.65 24ن4 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 3) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 02ن4–00ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 24ن4)  قت  مي عل  متوسط  سابيالبعت ككي 

" اندددت  لعدددت  اسدددتطاعتي تن ددداز واجبددداتي ال امعيدددة  دددي وقت دددا المعدددتدونمددد ا  " ( 7) وجددداا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 03ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) بمتوسط  سابي

أت دددايا عندددتما ال أن دددر كتابدددة التقدددارير والبعدددور ال امعيدددة  دددي الوقددده  ونمددد ا  "( 0) وجددداا بالمرتبدددة الاانيدددة الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 00ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) " بمتوسط  سابيالمعتد

" اشددددعر بال دددديا عنددددت البددددتا  ددددي مددددلاكر  دروسددددي ال امعيددددةونمدددد ا " ( 4) جدددداال بالمرتبددددة قبددددي األخيددددر  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 03ن2) وانعرا  معيار ( 03ن7) بمتوسط  سابي

اشددددعر بددددنقل الاقددددة عنددددتما ال أن ددددر الواجبددددال ال امعيددددة بالشددددكي ونمدددد ا " ( 3) جدددداال بالمرتبددددة األخيددددر  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 04ن2) وانعرا  معيار ( 00ن7) " بمتوسط  سابيال يت
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 ؟لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوكما مستوى الوعي الذاتي ني: النتائج المتعلقة باإليابة عي السؤال الثا

 ي  لتا البة ال امعةمستوا الوعي اللاتي ل جابة عت هلا الس اا تم است راج المتوسطال العسابية واالنعرا ال المعيارية ل

  يور  ذل ( 2) ، وال توامنطقة تبوك

 .الوعي الذاتي

 يبيت ذل ن( 2) وال توا رقم ،لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكمستوا الوعي اللاتي  قرال تقيس ( 0) عل  البعتأشتمي هلا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك ( 8) يدول

 مرتبة تنازليا.

 الفقرات لرق ا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 ارسةالمم
 لترتيبا

 0 عالية  0.82 3.73 يرداد تقتير  للاتي عنتما أتغلب عل  تمر اتي السي ةن 0

 0 عالية  0.75 20ن7 أستطي  أ  أمير بيت قراراتي اإلي ابية والسلبيةن 3

أ تد مشاعر  العقيقية ت اد أعمالي وتمر اتي  2

 اليوميةن

 عالية 0.70 22ن7
7 

يا  ي سبيي تعق االجتماعيةأ اوا التغلب عل  جرو ي  4

 أهتا ي التراسيةن

 عالية  0.82 ..ن7
4 

 . عالية 0.79 2.ن7 الل  يتور  ي تفكير ن سلولباألأكو  عل  وعي كامي  2

 2 متوسطة 0.93 .0ن7 سلول غير ابيعينيأ اسب نفسي عنتما أتمر  ب .

 3 متوسطة 0.80 3.24 أعر  قتراتي اللاتية وأوج  ا لتعقيا أهتا ين 0

 2 متوسطة 0.81 3.15 أعي بما أقو  بط مت أعماا يوميةن 7

 0 متوسطة 0.82 3.14 أعر  بال بط ماذا أريت أ  أتمر ن 0

 متوسطة 0.55 3.40 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 2) يبددديت ال دددتوا رقدددم

ل ميدددد   ومتوسددددطة بترجددددة ممارسددددة عاليددددة( 37ن7–04ن7) وسددددطال العسددددابية ل ددددلا البعددددت تراو دددده بدددديتويال ددددذ أ  المت

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 42ن7) الفقرالن أما البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي

متوسدددط " بيدددرداد تقدددتير  لدددلاتي عندددتما أتغلدددب علددد  تمدددر اتي السدددي ة ونمددد ا  "( 0) وجددداا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن2) وانعرا  معيار ( 37ن7)  سابي
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 " بمتوسدددط  سدددابي أسدددتطي  أ  أميدددر بددديت قراراتدددي اإلي ابيدددة والسدددلبيةونمددد ا  "( 3) وجددداا بالمرتبدددة الاانيدددة الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( .3ن2) وانعرا  معيار ( 20ن7)

( .0ن7) " بمتوسدددط  سدددابيأعدددي بمدددا أقدددو  بدددط مدددت أعمددداا يوميدددة ونمددد ا " ( 7) جددداال بالمرتبدددة قبدددي األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 20ن2) وانعرا  معيار 

( 00ن7) " بمتوسدددط  سدددابي أعدددر  بال دددبط مددداذا أريدددت أ  أتمدددر  ونمددد ا "( 0) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 20ن2) وانعرا  معيار 

 : الثالثئج المتعلقة باإليابة عي السؤال النتا

بةةةةيي متوسةةةةطات أفةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة فةةةةي ( α ≤0.05) هةةةة  تويةةةةد فةةةةروق اات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة

الجةةةنس، ) بمسةةةتوى الةةةوعي الةةةذاتي لةةةدى طلبةةةة الجامعةةةة فةةةي منطقةةةة تبةةةوك تعةةةزى لمتغيةةةرات األكةةةاديميالتلكةةةؤ مقيةةةا  

 ؟(والتخصص

 الجنسمتغير 

بمسدددتوا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  للتعدددر  علددد  مدددتا وجدددود  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( ل) اختبددداراا تدددم تجدددر

 نتائ  ذل  االختبارن( 0) تعرا لمتغير ال نس، ويور  ال تواالوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك 

بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة  األكاديميمقيا  التلكؤ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( 9) يدول

 تبعا لمتغير الجنس. ،(t-test) واختبارالجامعة في منطقة تبوك 

 م
محاور 

 مقيا  ال

مستوى 

متغير 

 الجنس

عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ( ت)

 ىمستو

 الداللة

1 
البعت 

 المعر ي

 0.043* 2.943 0.49 4.14 75 ذكر

 0.54 3.86 155 أنا 

2 
البعت 

 السلوكي

 *0.025 2.156 0.60 4.13 75 ذكر

 0.70 3.86 155 أنا 

7 
البعت 

 االنفعالي

 0.037* 2.185 0.60 4.12 75 ذكر

 0.67 3.92 155 أنا 

الوعي  4.

 اللاتي

 0.43 3.75 75 ذكر
 *207ن2 .72ن0

 0.45 3.43 155 أنا 
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 المقيا  ككي

 *0.001 2.868 0.46 4.12 75 ذكر

 0.48 3.90 155 أنا 

 ن( α≤0.05) *دالة ت مائية عنت مستوا التاللة

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  أندددط يوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( 0) يبددديت ال دددتوا رقدددم

عندددت مسدددتوا ( 222ن0) مقيدددا  ككددديلل( ل) تعدددرا لمتغيدددر ال دددنس،  يددد  بلغددده قيمدددة البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك

 وهلد الفرود لمال    ة اللكور ندرا الرتفا  المتوسط العسابي ل لد الف ةن وهي دالة ت مائيان( 220ن2) داللة

 التخصصمتغير 

بمسدددتوا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  للتعدددر  علددد  مدددتا وجدددود  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( ل) اختبدددارتدددم تجدددراا 

نتددددائ  ذلدددد  ( 02) تعددددرا لمتغيددددر الت مددددل، ويوردددد  ال ددددتوا البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوكالددددوعي الددددلاتي لددددتا 

 االختبارن

بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة  األكاديميمقيا  التلكؤ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( 10) يدول

 تبعا لمتغير التخصص. ،(t-test) واختبارالجامعة في منطقة تبوك 

 م
اور مح

 مقيا  ال

مستوى 

متغير 

 التخصص

عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ( ت)

 ىمستو

 الداللة

1 
البعت 

 المعر ي

 *0.032 2.958 0.59 4.15 102 علمية 

 0.47 3.92 128 تنسانية

2 
البعت 

 السلوكي

 *0.022 2.343 0.72 4.11 102 علمية 

 0.63 3.90 128 تنسانية

البعت  7

 االنفعالي

 *0.047 2.913 0.61 4.10 102 علمية 

 0.68 3.82 128 تنسانية

الوعي  4

 اللاتي

 0.60 3.62 102 علمية 
 *204ن2 720ن0

 0.61 3.25 128 تنسانية

 المقيا  ككي

 *0.025 .42ن0 0.49 4.02 102 علمية 

 0.46 3.75 128 تنسانية

 ن( α≤0.05) التاللة *دالة ت مائية عنت مستوا
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بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  أندددط يوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( 02) يبدديت ال دددتوا رقدددم

 للمقيدددا  ككددددي( ل) ،  يددد  بلغددده قيمدددة دددي المقيدددا  ككددديتعدددرا لمتغيدددر الت مدددل البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك 

ندددددرا الت ممددددال العلميددددة وهددددلد الفددددرود لمددددال    ددددة  ت مددددائيان وهددددي دالددددة( .20ن2) عنددددت مسددددتوا داللددددة( .42ن0)

 نتوسط العسابي ل االرتفا  الم

 .الرابعالنتائج المتعلقة باإليابة عي السؤال 

 ومستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك؟ األكاديميه  تويد عالقة ارتباطية بيي التلكؤ 

وبددديت  األكددداديميالتلكددد  امدددي ارتبددداا بيرسدددو  بددديت الترجدددة الكليدددة للعالقدددة بددديت عدددت هدددلا السددد اا تدددم اي ددداد مع ل جابدددة

 يبيت ذل ن( 00) وأبعادها وال توا ومستوا الوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك

ة في معوبيي ومستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجا األكاديميالتلكؤ  مستويات قي  معام  ارتباط بيرسون بيي( 11) الجدول

 .منطقة تبوك

 الدرية الكلية لمقيا  االنفعاليالبعد  السلوكيالبعد  المعرفيالبعد  األكاديميالتلكؤ 

 األكاديميالتلكؤ 

الترجة الكلية لمقيا  

 الوعي اللاتي

 -*.32ن2 -*207ن2 -*340ن2 -*70.ن2

 ( .2نα≤2) دالة عنت مستوا داللة*

بددديت الترجدددة الكليدددة ( α≤0.05) ذال داللدددة ا مدددائية عندددت مسدددتوا سدددالبةة وجدددود عالقدددة ارتباايددد( 00) يبددديت مدددت ال دددتوا

 ، أذ بلغددددده قيمدددددة معامدددددي االرتبددددداالمسدددددتوا الدددددوعي الدددددلاتيوأبعادهدددددا والترجدددددة الكليدددددة  األكددددداديميلمسدددددتويال التلكددددد  

 ن(-0.823) و( 0.532-) كما تراو ه قيم معامي االرتباا بيت ن(.2نα≤2) عنت مستوا داللة( -.32ن2)

 ملخص النتائج. 5

  أج رل نتائ  عينة التراسة ما يلي

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة، وجميددد  معددداور المقيدددا  جددداال بترجدددة  األكددداديميالتلكددد  جددداال الترجدددة الكليدددة لمقيدددا   ن0

التدددي يعيشددد ا الطلبدددة  دددي  األكددداديميالتلكددد   مسدددتويال ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  المعددداور، ممدددا يدددتا علددد  ارتفدددا 

 (0200د النتي ة م  دراسة )ال الت  ،هل واتفقه جامعة تبوكن

لطلبدددة الدددوعي الدددلاتي  أ ، ممدددا يدددتا علددد  متوسدددطةبترجدددة ممارسدددة  الدددوعي الدددلاتيجددداال الترجدددة الكليدددة لمقيدددا   ن0

هددددلد النتي ددددة مدددد  دراسددددة )ال الددددت   واتفقدددده نمتوسددددطةجقا ددددة  كريددددة وذال مسددددتوا متوسددددط   ددددي جامعددددة تبددددوك

،0200) 

لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميالتلكددد  قيدددا   دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ميوجدددت  ن7

هدددلا يدددتا علددد  اخدددتال  مسدددتويال التلكددد   نوهدددلد الفدددرود لمدددال    دددة الدددلكور تعدددرا لمتغيدددر ال دددنس منطقدددة تبدددوك
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وأ    ددددة الددددلكور هددددم أ ددددعال  ،مسددددتوا الددددوعي الددددلاتي لددددتا البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوكو األكدددداديمي

ا مدددت التلكددد  أكددداديمي وهددلا يتسدددبب  دددي ان فدددا  مسدددتوا الددوعي الدددلاتي لدددتي م، ربمدددا يعدددود ذلددد  المسددتويال العليددد

 واتفقددده ،لطبيعدددة العيددداد االعتياديدددة التدددي يمارسددد ا الدددلكور  دددي العيدددا  اليوميدددة والتركيدددر علددد  ال واندددب الشدددبابية

 Mahasneh and، 0202وتختلفددده هدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة ) (،0202هدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة )سدددعت ،

others) ، (ن0200، ودراسة ) يمي 

لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميمقيدددا  التلكددد   دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي يوجدددت  ن4

 دددي هدددلا يدددتا علددد  الطلبدددة  نوهدددلد الفدددرود لمدددال    دددة الت ممدددال العلميدددة منطقدددة تبدددوك تعدددرا لمتغيدددر الت مدددل

مدددت مسدددتويال التلكددد  أكددداديمي والدددوعي الدددلاتي، ربمدددا هدددم االعلددد   لعلميدددةالت ممدددال امدددت أ دددعال  منطقدددة تبدددوك

يعددددود ذلدددد  الدددد  كددددو  أ  هددددلد الت ممددددال بعاجددددة المريددددت مددددت الماددددابر  واالجت دددداد والمتابعددددة اليوميددددة مددددت 

وان فدددا   ياألكددداديمالتراسدددة،  دددي  ددديت قدددت يددد د  ذلددد  عدددت  الالمبددداال  لدددتي م وبالتدددالي زيددداد  مسدددتويال التلكددد  

 (0202، هلد النتي ة م  دراسة )الن ار واختلفه لوعي اللاتي لتي م،مستوا ا

لمسددددتويال بدددديت الترجددددة الكليددددة ( α≤0.05) ذال داللددددة ا مددددائية عنددددت مسددددتوا سددددالبةيوجددددت عالقددددة ارتباايددددة  ن.

وهدددلا يدددتا علددد  أندددط كلمدددا زادل مسدددتويال التلكددد   نلمسدددتوا الدددوعي الدددلاتيوالترجدددة الكليدددة  األكددداديميالتلكددد  

 ،(0200،  ددديهدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة ) واتفقددده يدددن فض مسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتي م، لدددتا الطلبدددة األكددداديمي

 (ن0200، ال الت هلد النتي ة م  دراسة ) واختلفه
 

 التوصيات. 6

 بعت ال روج بالنتائ  أو ه البا اة بعتد مت التو يال أهم ا 

 مت خالا عقت التورال التوعويةن والسيكولوجيةت البرام  التربوية الوعي اللاتي لتا الطالل رم زياد  ن0

وغدددر  مفددداهيم الدددوعي  األكددداديميردددرور  تفعيدددي دور األسدددر  دددي توجيدددط أبندددائ م ب دددت  الدددت لل مدددت التلكددد   ن0

 اللاتي لتي من

 التي يعيش ا الطلبةن األكاديميالتلك   مستويالتقتيم برام  توعوية لتا الطلبة ب ت  التقليي مت  ن7

نشددطة والبدددرام  ألددتا الطلبدددة بالقيددا   دددي  بدددالنفس عي الدددلاتي وذلدد  مدددت خددالا تنميدددة الاقددةالتيكيددت علدد  أهميدددة الددو ن4

 بينفس منالتعليمية تعفر الطلبة عل  تنمية الوعي 

المتدددتني مدددت خدددالا تجدددراا بدددرام  ارشدددادية كدددون م الف دددة األكادددر تلكددد   األكددداديمياالهتمدددا  بالطلبدددة ذو  التعمددديي  ن.

 نأكاديمي

 نوالوعي اللاتي األكاديميمورو  التلك  التي تتعلا ب لالتراساتجراا المريت مت  ن2
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 والمصادر المرايع. 7

 باللغة العربية المرايع. 1.7

الم لة األردنية  ي ن انتشاره وأسبابه مي ويهة نظر الطلبة الجامعييي األكاديميالتسويف ن (0200)ن ابو غراا، معاوية

 ن 040-070ن (0) 2ن العلو  التربوية

الم لة ن الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل النفسي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانويةن (0200)ن ال الت ، عبت الر مت

 ن 07-30ن (02)ن .ن والنفسية التربويةالعربية للعلو  

بجامعة محمد بولياف  العليالدى طلبة الدراسات  الذاتيةوعالقته بالكفالة  األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن سعت ، كريمة

 ن ال رائرن جامعة معمت بوريا  المسيلةن رسالة ماجستيرن المسيلة

دراسة ميدانية على عينة مي طلبة : وأسبابه األكاديميقياسي التسويف الخصائص السيكومترية لمن (.020)ن  ال ، هناا

 ن دمشان سوريطن جامعة تشريتن رسالة ماجستيرن يامعة تشريي

  نالعرادن جامعة بغتادن رسالة ماجستيرن لجامعةلدى طلبة ا االيتماعي باإلقنا، وعالقتهالوعي الذاتي ن (.020)ن ، تق عرير

م لة . الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة يازانن (0203)ن الغرواني،  ست

 ن 402-433ن (0)00 التراسال العربية  ي التربية وعلم النفس

ة الوق  والرلسا عسي الدراسة لدى عينة مي طالب وعالقته بمهارات إدار األكاديميالتلكؤ ن (0200)ن   ي، أ مت جابه

 ن ممرن القاهر . جامعة متينة السادالن رسالة ماجستير. الجامعة

الوعي بالذات والمشاركة الويدانية كمنبئيي بالتمكيي النفسي لدى أعضال هيئة ن (0200)ن ، رياا ابو عا ي يمي

 ن .00-.04ن (00)0ن جامعة العريون م لة كلية التربيةن التدريس بالجامعة ومعاونيه 

م لة العلمية للتراسال الت ارية ن أثر مهارات الوعي الذاتي للقادة على تنمية األدال االستراتيجين (0202)ن القشاش، ن  

 ن 0070-0000ن (0) 00ن والبي ية

لطلبة لدى الطلبة الجامعييي: دراسة استكشافية لدى عينة مي ا األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ميسو ، سمير  وقبائلي، ر يمة

 ن 302-307ن (0) 77ن م لة البا    ي العلو  اإلنسانيةن بجامعة ورقلة

الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل المهني لدى معلمي المدار  الخاصة بمحافظات قطا، ن (0202)ن الن ار، يعي  معمود

 ن 70-0ن (00)0ن م لة جامعة األقم ن  زة

في التعل  ااتي التنظي  والتحك  الذاتي لدى  األكاديميتلكؤ الفروق بيي مرتفعي ومنخفضي الن (.020)ن ال اد ، داليا عبت

 ن 070-027ن (2)4ن الم لة التربوية التولية المت ممةن طالب التربية الخاصة بجامعة الطائف

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        166  

 ISSN: 2706-6495 

 
أثر التدريب على بعض استراتيجيات التنظي  الذاتي للتعل  في التلكؤ ن (0202)ن ، عما  وعبت الر مت، معمتنمار

-743ن (0)33ن م لة دراسال عربية  ي التربية وعلم النفسن خريي دراسيًا مي طالب الجامعةلدى المتأ ياألكاديم

 ن 727

م لة ن الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة يازانن (0203)ن ،  ستالغرواني

 ن 402-433ن (0)00ن دراسال عربية  ي التربية وعلم النفس

الم لة العلمية ن أثر مهارات الوعي الذاتي للقادة على تنية االدال االستراتيجي: دراسة ميدانيةن (0202)ن ، ن  القشاش

 ن 0070-0000ن (0)00ن للتراسال الت ارية والبي ية

ن الوعي الذاتي لدى الطلبة المتمزيي وأقوانه  العادييي في المرحلة اإلعداديةن (0203)ن ، عماد وجن و ، معمتالمرشت 

 0002-0002ن (0).7ن جامعة بابين األساسية للعلو  التربوية واالنسانية م لة كلية التربية

وعالقته باستراتيجيات التنظي  الذاتي للتعل  والتخصص والجنس لدى طالب كلية  األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ، عما نمار

 ن 73-0ن (0)40ن م لة بعور التربية النوعيةن التربية بالسادات

-0ن (0)004ن م لة العلو  التربوية والنفسيةن ةلدى طلبة معهد الفنون الجميل األكاديميؤ التلكن (.020)ن ، عبتاألميرالشمسي

72 

 االرد ن جامعة اليرموكن رسالة ماجستيرن تأثير الفي التشكيلي على الوعي الذاتين (0200)ن ، أري ال باص

 ننة مي الطلبة بجامعة ورقلةلدى الطلبة الجامعييي: دراسة استكشافية لدى عي األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ميسو ، سمير 

 ن 302-307ن (0)77ن م لة البا    ي العلو  االنسانية واالجتماعية
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