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 ملخص:ال

الكشؼ عف مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة في إلى البحث  ىدؼ
. وتكونت (المستوى الدراسي، الدراسي جرافية )الجنس، التخصصو ضوء بعض المتغيرات الديم

تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف طمبة مرحمة ( طالًبا وطالبة، ٖٚٔعينتو األساسية مف )
(. ٙ٘,ٔ( سنة، وانحراؼ معياري )ٕٚ,ٕٔي )البكالوريوس بجامعة الممؾ خالد، بمتوسط عمر 

(. وأشارت النتائج ٕٛٔٓواستخدمت الدراسة مقياس االستحقاؽ األكاديمي مف إعداد الضبع )
وبالنسبة لمبعديف ، مرتفًعاجاء  االستحقاؽ األكاديميأف المستوى العاـ عمى مقياس إلى 

ى بعد سموكيات جاء مستو  ، بينماى بعد معتقدات االستحقاؽ مرتفًعاالفرعييف، جاء مستو 
في االستحقاؽ األكاديمي ترجع إلى فروؽ دالة إحصائًيا ووجدت االستحقاؽ متوسًطا، 

، والمستوى الدراسي، وكانت ىذه الفروؽ في اتجاه الدراسي متغيرات: الجنس، والتخصص
ـ   تفسير النتائج في ضوء اإلطار  الذكور، وذوي التخصص النظري، والمستوى األوؿ. وت

ـ  تقديـ عدد مف التوصيات والمقترحات.  النظري والدراسات السابقة، وفي ضوئيا ت
 طمبة الجامعة.-المتغيرات الديموجرافية-االستحقاؽ األكاديمي: الكممات المفتاحية* 
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Academic Entitlement among University Students in the Light of 

Demographic Variables 

Abstract: 

The study aimed to find out the level of academic entitlement among 

university students in light of variables: gender, academic level and academic 

specialization. The study sample consisted of (317) university students, (176 

male+141 female), their ages were (21.72 ± 1.56) years. The participants were 

selected from some Colleges in King Khalid University in Abha. The 

researcher applied academic entitlement scale (prepared by El-Dabee, 2018), 

the descriptive approach was used in the research. Results of the study 

indicated that: The university students showed a high level in the overall 

degree of academic entitlement and sub-dimension entitlement beliefs and a 

moderate level at entitlement actions dimension.  There were statistically 

significant differences in academic entitlement due to gender, age and 

academic specialization in favor of males, and humanities specialization, and 

level one. The results were discussed according to the Literature and previous 

studies, and recommendations are offered based on the findings of this study. 

Key words: Academic Entitlement-University Students- Demographic 

Variables 

 
 

 

 

  



 .......................................................................... االستحقاق األكاديمي لدى طلبة الجامعة

- ٗ - 

االستحقاق األكادٌمً لدى طلبة الجامعة فً ضوء بعض المتغٌرات 
 الدٌموجرافٌة 

 :للبحثالخلفٌة النظرٌة 

ـُ التربوُي عالمًيا ومحمًيا بفترٍة حرجٍة أفرزْت بعض المشكبلت التربوية ذات يمرُّ  النظا
الطابع النفسي التي تنتمي إلى ميداف عمـ النفس التربوي والتي يمكف أف تؤثر بشكؿ سمبي 

وأعضاء ىيئة التدريس، واإلدارات  ،في البيئة الجامعية بكؿ عناصرىا البشرية )الطمبة
عدـ االىتماـ السمبية، و  :بالقضايا األكاديمية مثؿكبلت ط بعض ىذه المشرتبالجامعية(. وي

غير  واإلخفاؽ األكاديمي، واالستحقاؽ األكاديمي، Academic disinterest األكاديمي
 ، ُيطمؽ عمييا سوء المسمؾ األكاديميبمشكبلت سموكية، بينما يرتبط بعضيا اآلخر الواقعي

Academic misconduct بأشكالو المختمفة، وعدـ  والعدواف ،والغضب ،عدـ االحتراـ :مثؿ
 Academic وخرقيا، والغش، وعدـ األمانة األكاديميةالجامعية االمتثاؿ لمقوانيف والموائح 

dishonestyواالنتحاؿ ، Plagiarism . وقد كاف ذلؾ نتاًجا لما شيدتو مؤسسات التعميـ
العالي مف تحوالٍت عديدة، وخاصة فيما يتعمؽ بنقص مواردىا ومصادر تمويميا الذي أجبرىا 
عمى تعويض ذلؾ مف خبلؿ زيادة الرسوـ الدراسية، وفي مقابؿ ذلؾ ال بد أف يواكب ذلؾ رضا 

اءتيا وقدرتيا التنافسية، وقد شك ؿ ذلؾ المستفيديف عف خدماتيا التعميمية مف خبلؿ زيادة كف
ضغًطا عمى أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ المطالبة بتيسير التعميـ بيدؼ تحسيف التغذية 
الراجعة مف قبؿ الطمبة، وحصوؿ المؤسسة عمى معدالت رضا أعمى؛ مما يعرض المعايير 

 ;Kurtyilmaz, 2019) McLellan, 2019; Bertl, et al., 2020 األكاديمية لمخطر

Ternes, et al., 2019;.) 

ومف جانٍب آخر، ىناؾ عوامؿ كثيرة ألقْت بظبلليا عمى العممية التعميمية التي 
أصبحْت تواجو تحدًيا في مواجية تأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي في الطمبة الذيف اعتادوا 

جدوف صعوبة في مف خبلليا عمى قراءة النصوص الصغيرة، والرسائؿ القصيرة، وبالتالي ي
التعامؿ مع المعمومات ذات النصوص الطويمة التي توفرىا المناىج الدراسية في المؤسسات 

ساىـ في -الذي وصؿ إلى حد اإلدماف-التعميمية، كما أف الشغؼ بوسائؿ التواصؿ االجتماعي
إذكاء األعراض النرجسية لدى طمبة الجامعة، ولدى أفراد المجتمع بشكؿ عاـ؛ مما انعكس 
عمى ظيور ما يسمى باالستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة، والذي يمكف تفسيره في 
ضوء التحوالت في النماذج التربوية، وتأثير التكنولوجيا، وقبوؿ الطمبة مف خبلؿ نموذج 
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تعميمي يرتكز عمى الطالب مع مستويات عالية مف التعزيز اإليجابي، والتضخيـ المبالغ فيو 
عمى ترقية الذات، ويحاوؿ  ف إدماف وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي تعمؿلمدرجة، فضبَل ع

 Jeffres, et) الفرد مف خبلليا تقديـ نفسو بطريقة تولُِّد لدى اآلخريف انطباعات إيجابية عنو

al., 2014). 
طمؽ عميو الجامعة الذيف ينتموف إلى ما يُ مبة ط يتواتُر في البحث التربوي اآلف أف  و 

رغبة قوية  األلفية الجديدة يوصفوف بالثقة العالية، والتوقعات غير الواقعية، مع وجودجيؿ 
، ويظيروف مستويات مرتفعة مف النرجسية، ويريدوف بشكؿ مبالغ فيو وتقدير لمذات لئلنجاز،

دراسة ساعات قميمة، وليست لدييـ رغبة في دراسة نصوص طويمة، وتكميفيـ بواجبات وأعباء 
  .(Twenge, 2013) دراسية كثيرة

ناقشو في إطار  الذي Morrow (1994) إلى ويرجع مفيـو االستحقاؽ األكاديمي
في جنوب أفريقيا )نظاـ الفصؿ العنصري في  Apartheid education التعميـ األبارتيد

، وأنيـ يرونو كسمعة، أو مبةالتعميـ(؛ حيث الحظ االنييار الواضح في ثقافة التعميـ لدى الط
ٍؿ ووصؼ الشعور باالستحقاؽ في التعميـ كتح بضاعة، مف القيمة التربوية لمتعمـ نحو تقييـ وُّ

اإلنجاز، كما ىو الحاؿ في تحقيؽ درجة معينة، بغض النظر عما إذا كاف ىذا مصحوًبا 
بالتعمـ، أـ ال، وأف إحساس الطالب باالستحقاؽ يؤدي إلى االستنتاج بأنو في حالة الفشؿ، 

ف في الطالب، بؿ يجب أفُ يعزى إلى المعمميف، أو المناىج الدراسية، أو فإف الخطأ ال يكم
  .(Peirone & Maticka, 2017) المؤسسة التعميمية، أو النظاـ التربوي عامةً 

وبشكٍؿ عاـ، يعدُّ االستحقاؽ أحد أبعاد النرجسية؛ فيي وفًقا لمعايير الدليؿ 
بناء متعدد األبعاد يتضمف:  DSM-5التشخيصي لبلضطرابات العقمية في نسختو الخامسة 

 ، والغرورExhibitionism ، واالستعراضSuperiority ، والتفوؽAuthority السمطة
Vanityواالستغبلؿ ، Exploitativenessواالكتفاء الذاتي ، Self-sufficiencyواالستحقاؽ ، 

Entitlement ، التفضيمية لمفرد عف وأف االستحقاؽ يتضمف توقعات غير واقعية مف المعاممة
وتتضمف مقاييس النرجسية  .(American Psychiatric Association, 2013) اآلخريف

االستحقاؽ كعامؿ فرعي جنًبا إلى جنب مع أبعاد النرجسية األخرى. وقد أصبح االستحقاؽ 
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عًدا بناًء مستقبًل قائًما بذاتو، وجديًدا نسبًيا، وليس بُ  Psychological entitlement النفسي
  .(Rose & Anastasio, 2014) مف أبعاد النرجسية

ـ  تعريفو بأنو  وَحِظَي االستحقاؽ النفسي باىتماـ الباحثيف في السنوات األخيرة، وت
ىذا وينعكس اعتقاد ثابت ومستقر عبر الزمف لدى الفرد بأنو يستحؽ ما ال يستحقو اآلخروف، 

مف مجاالت  دوف االقتصار عمى مجاؿ معيفاالعتقاد في سموكيات غير مرغوبة في أي موقؼ 
وىذا يعني أف مفيـو االستحقاؽ ُيْبَنى عمى فكرة أف . (Campbell, et al. 2004) الحياة

الفرد يستحؽ مف المكافآت، والمعاممة التفضيمية دوف أف يبذؿ أي مجيود؛ أي أنو يستحؽ 
 عطي.أف يأخذ أكثر مما يُ 

ظر إلى االستحقاؽ النفسي كبعد مستقؿ في وفي ضوء وجية النظر الحديثة التي تن
الشخصية، وأنو يمكف توظيفو ودراستو في مجاالت محددة، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: المجاؿ 

، ومجاؿ العمؿ Academic Entitlement األكاديمي تحت مسمى االستحقاؽ األكاديمي
اقات محددة، االستحقاؽ قد تختمؼ عبر سيمعتقدات تحت مسى االستحقاؽ الوظيفي، وأف 

ـ  تقتضي الضرورة تطوير أدوات لقياسو في تمؾ   & Chowningالسياقات ومف ث

Campbell, 2009)  Kopp, et al. 2011; (Keener, 2020;. 
مفيـو االستحقاؽ في السياؽ األكاديمي، وعرفو بأنو  Achacoso (2002) وقْد طرحَ 

مف استحقاقات، وما يترتب عمى ىذه االعتقادات غير الواقعية عم ا ينبغي منحو لمطالب 
.  االعتقادات مف سموكيات وأفعاؿ، كما قد ـ أوؿ محاولة لقياس ىذا المفيـو

وتوالْت بعد ذلؾ التعريفات التي ُطِرَحْت ليذا المفيوـ، والتي تجمع عمى أنو توقع غير 
ديمي، أو توقع واقعي لممكافآت والخدمات بغض النظر عف األداء الفعمي لمفرد في اإلطار األكا

الحصوؿ عمى درجات مرتفعة بأقؿ مجيود، واتخاذ اتجاه سمبي نحو المعمميف عندما تأتي 
النتائج مخيبة لمتوقعات، أو توقع النجاح األكاديمي بغض النظر عف المسؤولية الشخصية، 

 Campbell, et al., 2004) ;Greenberger, et; أو الجيود المبذوؿ لتحقيؽ ىذا النجاح

al., 2008 ;Chowning & Campbell, 2009 (Whatley, et al. 2019. 
 ويرتبط مفيوـ االستحقاؽ األكاديمي في سياؽ التعميـ العالي بمفيوـ االستيبلكية

Consumerism  التي تمثؿ وجية نظر الطالب بأنو عميؿ يدفع لممؤسسة التعميمية ثمف
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نوع آخر مف المستيمكيف، وىناؾ  تعميمو، وأنيا تستحؽ رضاه عف الخدمة التعميمية مثؿ أي
 ; درجات مرتفعة منفعة تبادلية بيف الطالب والمؤسسة: يترتب عمى دفع الرسـو الدراسية

Sohr & Bosweel, 2015) (Seipel & Brooks, 2019. 

ىا في بعض الكتابات النظرية ذكرُ  عديدة وردَ  معتقداتويتضمف االستحقاؽ األكاديمي 
 ومنيا:، (Kopp, et al., 2011) Jeffres, et al., 2014 ; والدراسات اإلمبريقية

 يستحقوف التعمـ، ولكف يجب أال تكوف عممية التعمـ شاقة ومضنية.مبة الط-ٔ
 أي جيد في ذلؾ.مبة المعمـ ىو المسؤوؿ عف عممية التعمـ دوف أف يبذؿ الط-ٕ
التعمـ ترجع إلى القصور في المعمـ، أو المقررات التعميمية، أو النظاـ التعميمي  مشكبلت-ٖ

 نفسو أكثر مف أي قصور شخصي، أو الجيد المبذوؿ مف قبؿ المتعمـ.
 ىـ الذيف يضعوف الخطط التي يجب عمى المعمـ تنفيذىا أثناء المحاضرات.مبة الط-ٗ
ي ليـ الحؽ في الحصوؿ عمى التفوؽ يدفعوف لمجامعة ثمف تعميميـ، وبالتالمبة الط-٘

 والنجاح. 
 سمعة يتـ تبادليا بالماؿ. ؛ فالتعميـ الطالب عميؿ في المؤسسة التعميمية، يدفع ثمف تعميمو-ٙ
 الطالب يستحؽ نتائج معينة؛ ألنو يتميز عف اآلخريف ويتفوؽ عمييـ.-ٚ
وا عمى نتائج جيدة، يجب أف يحصمو المعرفة حؽ، وال ينبغي أف تتطمب جيًدا مف الطمبة، -ٛ

 ا إذا كاف أداؤىـ يستحؽ بالفعؿ تمؾ النتائج.بغض النظر عم  
الذيف لدييـ مستوى مرتفع مف مبة أف الط Sessoms, et al. (2016) وأضاؼ

 االستحقاؽ األكاديمي يتميزوف بثبلث خصائص غير مرغوبة، وىي: 
الضبط الخارجي: ويظير الضبط الخارجي في ثبلثة اعتقادات: أنو يجب تقديـ التعميـ مف -ٔ

قبؿ المعمميف بطريقة تتطمب الحد األدنى مف الجيد مف جانب الطالب، والمعمموف ىـ 
المسئولوف عف بناء عممية التعمـ، وعف اإلخفاقات األكاديمية لمطالب. وبشكؿ عاـ، ال 

 ستحقيف أكاديمًيا عمى أنيـ مشاركوف نشطوف في تعمميـ.الممبة ُينظر إلى الط
التحكـ المستحؽ والمبالغ فيو في السياسات التعميمية: وتتمثؿ في االعتقاد في أف ىؤالء -ٕ

يجب عمييـ التأثير في سياسات الفصؿ الدراسي )عمى سبيؿ المثاؿ، ما إذا كاف يتـ مبة الط
 حة(.تعييف الواجب المنزلي أثناء فترة االسترا
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االعتقاد بأنيـ عمبلء لدى المؤسسة التعميمية، وبالتالي فيـ : رؤية الطمبة كزبائف-ٖ
ألنيـ يدفعوف  ؛يستحقوف النتائج األكاديمية اإليجابية )عمى سبيؿ المثاؿ، درجات مرتفعة(

 الرسـو الدراسية. 
قد مو  ماجمع بيف وباستقراء وتحميؿ ما سبؽ، يمكف القوؿ إف ثم ة إطاًرا مشترًكا ي

يتمثؿ في الشعور باالستحقاؽ الباحثوف مف تعريفات وخصائص لبلستحقاؽ األكاديمي 
لممكافآت، والمتمثمة في النجاح األكاديمي الذي ال عبلقة لو بجيد أو أداء الطالب في السياؽ 

إيجابية )عمى سبيؿ المثاؿ، درجات أف الطالب يتوقع الحصوؿ عمى نتائج األكاديمي؛ أي 
في المواقؼ األكاديمية، والتي غالًبا ما تكوف مستقمة عف األداء، وما يبذلو مف مرتفعة( 

جيود في إنجاز متطمباتو األكاديمية. كما أف الجوىر األساسي في االستحقاؽ ىو االعتقاد 
ا يتـ غير الواقعي بما يستحقو الفرد مف مميزات، أو استحقاقات، أو معاممة خاصة تختمؼ عم  

وفي ىذا نوع مف األفضمية عمى حساب اآلخريف، وذلؾ بغض النظر عمى منحو لآلخريف، 
 أداء الفرد وخصائصو التي تؤىمو لمثؿ ىذا االستحقاؽ. 

مرتفعو االستحقاؽ األكاديمي بأف لدييـ مستوى مرتفًعا مف توجو مبة ويتميز الط
إيجابية الدرجة، ومستوى منخفًضا مف توجو التعمـ؛ حيث يرغبوف في الحصوؿ عمى نتائج 

ممموسة ممثمة في الدرجات، وغالًبا ما ينظروف إلى الفصوؿ الدراسية عمى أنيا "الشر 
في عممية تحقيؽ األىداؼ المينية المستقبمية. ولذا يرتبط  "Necessary evil الضروري

 وسمبًيا بفعاليةوبالدافع نحو تممؽ المعمـ، االستحقاؽ األكاديمي إيجابًيا بالتوجو نحو الدرجة، 
 . (Goldman, & Martin, 2014) الذات

ويمكف رؤية أمثمة عديدة عمى االستحقاؽ األكاديمي لدى الطبلب في البيئات 
الجامعية؛ حيث يمكف لمطبلب التعبير عف االستحقاؽ أكاديمي مف خبلؿ سموكياتيـ، أو 

ختبار اتجاىاتيـ، وعمى سبيؿ المثاؿ، قد يطمب الطالب مف المعمـ رفع درجة نيائية في اال
"سموؾ"، أو قد يشعر الطالب أنو يستحؽ الحصوؿ عمى خدمات معينة بسبب الرسـو الدراسية 

  .(McLellan & Jackson, 2017) التي يدفعيا الطالب "اتجاه"
ومف مراجعة األطر النظرية والبحوث والدراسات األجنبية التي تناولت االستحقاؽ 

 وتفسيره، وىما:األكاديمي، تبيف وجود اتجاىيف في دراستو 
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ت : دراسة االستحقاؽ األكاديمي بوصفو متغيرًا مستقبًل يؤثر في المخرجااألولاالتجاه 
. وأشارت نتائج الدراسات لمطمبةواليناء الذاتي  ، والصحة النفسية والجسديةاألكاديمية

االستحقاؽ األكاديمي يظيروف مستوى مرتفًعا مف الدافعية الطمبة مرتفعي السابقة إلى أف 
ومستوى النرجسية، واالستحقاؽ االستغبللي )االتجاه نحو استغبلؿ اآلخريف(، و الخارجية، 

كما  ،(Greenberger, et al., 2008) التوجو نحو العمؿ، وااللتزاـ االجتماعيمنخفًضا مف 
 ;Stiles, et al., 2018) لدى طمبة الجامعة Cheating يتنبأ بالغشأف  االستحقاؽ األكاديمي 

Elias, 2017)،  عدـ األمانة األكاديميةبويرتبط إيجابًيا (Sohr & Boswell, 2015) ، كما أف
الذاتي  مف التنظيـ يظيروف مستوى منخفًضامقارنة بمنخفضيو مرتفعي االستحقاؽ األكاديمي 

(Achacoso, 2002)وفعالية الذات األكاديمية ، (Boswell, 2012)واإلنجاز األكاديمي ، 
(Jeffres, et al., 2014)  . 

ويمكف تبرير انخفاض األداء األكاديمي لدى مرتفعي االستحقاؽ األكاديمي بانخفاض  
ما بذؿ  مستوى المسئولية لدييـ الذي يترجـ إلى بذؿ جيد أقؿ، خاصة عندما تتطمب ميمةٌ 

باإلحباط بسيولة عندما يتطمب األمر جيًدا، وقد ال يشعروف  أنيـكما جيد أكبر مف المتوقع، 
يتحمموف مثؿ ىذا اإلحباط بشكؿ خاص، وبالتالي يميموف إلى تأجيؿ المياـ األكاديمية، وىذا 

لئلحباط مبة بدوره قد يؤدي إلى انخفاض الدرجات. وبقدر ارتفاع مستوى عدـ تحمؿ ىؤالء الط
ة التي تتطمب جيًدا غير متوقع. ويضاؼ إلى فإنيـ يفشموف في مواجية التحديات األكاديمي

وجود تأثيرات خارجية تتحكـ في  فيما سبؽ، وجية الضبط الخارجية؛ حيث يعتقدوف 
 . (Anderson, et al., 2013) سموكياتيـ، وبالتالي، تنخفض جيودىـ األكاديمية

تظير وتبدو خطورة االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة في آثاره السمبية التي 
في شكؿ سموكيات سمبية داخؿ قاعات الدراسة، ومنيا: العدائية، والسيطرة، وصعوبة العبلقات 

بيف الطبلب والمعمميف، واألنانية والعدواف  مع اآلخريف، وتعمد اإليذاء، والطمع، والصراع
وانخفاض التحكـ الذاتي. كما يظير ىؤالء الطمبة سموكيات سمبية ومزعجة في الفصؿ 

تجاه المعمميف واألقراف مف شأنيا التشويش عمى عممية التعمـ، ومنيا: التأخر في الدراسي 
قة او تيديد لممعمميف بالبريد الحضور لمفصؿ، ومغادرتو مبكًرا، أو إرساؿ رسائؿ مضاي

 .;Campbell, et al., 2004 (Kopp & Finney, 2013) لكترونياإل 
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في االستحقاؽ األكاديمي لو آثار وأشار عدٌد مف الباحثيف إلى أف اعتقاد الطبلب 
وبعضيـ مبة والمعمميف، والطمبة عمى التعميـ العالي بشكؿ عاـ، وعمى العبلقات بيف الط

واإلدارة؛ حيث ينخرطوف في سموكيات المعارضة الحادة لآلخريف، وينتقدونيـ مبة البعض، والط
الدراسة تعوؽ قدرة مف سموكيات سمبية داخؿ قاعات مبة بشدة، وأف ما يصدره ىؤالء الط

المعمميف عمى التدريس بشكؿ فعاؿ، وال تؤدي إلى تعمـ جيد، وىذه السموكيات ترتبط بسموؾ 
الفظاظة في الفصوؿ الدراسية، أو ما ُيطمؽ عميو السموكيات المزعجة، ومنيا: النوـ في قاعة 

رد عمى الدراسة، والمحادثات الجانبية مع اآلخريف، ومغادرة القاعة بدوف تصريح، وال
ظيار الممؿ، والغضب، واالستخداـ غير المبلئـ لمتكنولوجيا بطريقة تعوؽ عممية  التميفوف، وا 

   (Chowning & Campbell, 2009 التعمـ، ووقاحة السموؾ، وخاصة مع المعمـ

Goodboy & Frisby, 2014; Peirone & Maticka, 2017; (Reysen, et al., 2017;. 
الستحقاؽ األكاديمي بوصفو متغيًرا تابًعا تتنبأ بو وتؤثر فيو متغيرات : دراسة ااالتجاه الثاني

نما ىناؾ  وعوامؿ عديدة. وىذا يعني أف االستحقاؽ النرجسي األكاديمي ال ينمو مف فراغ، وا 
عوامؿ تييئ لو، وتسيـ في إذكائو لدى الطمبة، وتعمؿ ىذه العوامؿ بشكؿ منفرد، أو تتفاعؿ 

شعوٌر قوي باالستحقاؽ األكاديمي، وىذه العوامؿ قد تكوف ذاتية مع بعضيا، مما ينتج عنو 
ترتبط بالفرد نفسو كخصائصو المعرفية، وسماتو االنفعالية، واستراتيجيات المواجية التي 

 يستخدميا، وقد تكوف خارجية مرتبطة ببيئتو، وتوقعات األفراد المحيطيف بو. 
كاديمي وعواممو في العوامؿ وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد سوابؽ االستحقاؽ األ 

الشخصية، كارتفاع مستوى النرجسية لدى جيؿ األلفية الجديدة بشكؿ يفوؽ معدالت انتشارىا 
في وجود قوى مبة ، باإلضافة إلى وجية الضبط الخارجية، واعتقاد الطلدى أجياؿ أخرى مضتْ 

خفاقاتيـ، وانخفاض الدافعية الداخمية ل معمؿ الجاد مف أجؿ خارجية مسئولة عف نجاحاتيـ وا 
تحقيؽ إمكاناتيـ، وكذلؾ العوامؿ االجتماعية، وخاصة الممارسات األسرية؛ حيث قد يؤثر 
الوالداف مف ذوي توقعات اإلنجاز العالية في تحديد أولويات المكافآت الخارجية مثؿ: الدرجات 

ا عندما يقارف مقارنًة بالعوامؿ الداخمية المرتبطة بالرضا عف التعمـ، وقد يبدو ذلؾ واضحً 
يدركوف أف جدارتيـ مبة الوالداف عبلنية أداء أبنائيـ مع أداء أقرانيـ، وىذا ما يجعؿ الط

مرتبطة باألداء األكاديمي المرتفع، وبالتالي ممارسة الضغط لمحصوؿ عمى درجات مرتفعة 
 .(Cain,  et al., 2012) بغض النظر عف الطرؽ المستخدمة "الغاية تبرر الوسيمة"
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عمى األبناء لتحقيؽ  ويمكف تفسير االستحقاؽ األكاديمي في ضوء ضغط الوالديف
مرتفعو االستحقاؽ األكاديمي يقرروف أف آباءىـ لدييـ توقعات أكاديمية مبة اإلنجاز؛ فالط

مرتفعة، ويكافئونيـ عمى إنجازىـ األكاديمي، وأنيـ يدركوف الجامعة كمكاف لممنافسة، 
آخريف. ومف ىذا الجانب، يمكف أف ُينظر إلى طمبة ألكاديمية مع والمقارنات االجتماعية ا

نتيجة إخفاقيـ، أو مبة االستحقاؽ األكاديمي بوصفو استراتيجية لممواجية يستخدميا الط
انخفاض إنجازىـ األكاديمي لحماية تقدير الذات؛ حيث يعيدوف توجيو الموـ إلى اآلخريف 

إلى أف  لدييـ وجية ضبط خارجية تتحكـ في  )األساتذة( بداًل مف ذواتيـ، وىذا يشير
 .;Boswell, 2012) Goodboy & Frisby, 2014;  (Zhu, et al., 2019 سموكياتيـ

وقد أي َدْت نتائج البحوث والدراسات السابقة وجود تأثير مباشر ألسموب تساىؿ 
كما أف الضبط  ،(Barton & Hirsch, 2016) الوالديف في التربية في االستحقاؽ األكاديمي

 & Turner) الوالدي الصاـر يسيـ إيجابًيا في التنبؤ باالستحقاؽ األكاديمي لدى األبناء

McCormick, 2018) كذلؾ ُوِجَد ارتباط موجب بيف االستحقاؽ األكاديمي وبعض سمات ؛
 والنرجسية والميكافيمية ،(Anastasio & Rose, 2014) الشخصية كالنرجسية

(Turnipseed & Cohen, 2015) ، سالب مع االنفتاح، والمقبولية، ارتباط والعصابية، و
 .;Chowning & Campbell, 2009) (McLellan & Jackson, 2017 ويقظة الضمير

َص   ومف خبلؿ مراجعة عدد مف الدراسات التي تناولت االستحقاؽ األكاديمي لخ 
McLellan (2019) :األسباب التي يمكف أف ُيْعَزى إلييا االستحقاؽ األكاديمي في 

 عوامؿ شخصية )النرجسية، والشعور باالستحقاؽ النفسي العاـ(.-ٔ
 أو توجو الدرجة(. ، اليدؼ )توجو األداء-ٕ
 المسؤولية الخارجية )وجية الضبط الخارجية(.-ٖ
 األكاديمية.الذي ال يمبي أىداؼ الفرد  ضعؼ األداء األكاديمي-ٗ
 انخفاض تقدير الذات والكفاءة الذاتية.-٘
 والضغوط األكاديمية.، اىية األكاديميةضعؼ الرف-ٙ
 أساليب المعاممة الوالدية، وتوقعات الوالديف عف اإلنجاز.-ٚ
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والتزاُؿ مسألُة بحث الفروؽ بيف الجنسيف تثيُر الجدؿ في البحوث النفسية، وخاصًة 
ساط البحث النفسي والتربوي، وتظُؿ نتائج البحوث والدراسات مع ظيور مفيـو جديد عمى ب

خرى تكوف أكثر تارًة تميؿ لصالح اإلناث، وتارة أفي ىذا الشأف ال تحسـُ األمَر بشكٍؿ قاطع، ف
تحيًزا لمذكور، ويتخذ بعضيا موقؼ محايًدا، ويظؿ السؤاُؿ الذي يتعمؽ بالكشؼ عف الفروؽ 

مصدر إلياـ لكثير مف الباحثيف في دراساتيـ، وفيما بيف الجنسيف في أي خاصية نفسية 
 يتعمؽ بالفروؽ بيف الجنسيف في االستحقاؽ األكاديمي، أشارت نتائج الدراسات السابقة

(Ciani, et al., 2008 Boswell, 2012;  Turnipseed & Cohen, 2015; ;Sohr & 

Boswell, 2015; (Elias, 2017  إلى وجود فروؽ بينيما في جانب الذكور، ومف المبلحظ أف
الدراسات التي ُأِتيَح لمباحث االطبلع عمييا كانت نتائجيا ُأحادية المسار، وىذا يعني الذكور 
يظيروف مستويات أعمى مف اإلناث في معتقدات االستحقاؽ األكاديمي والسموكيات الدالة 

 عميو. 
أللفية الثالثة تعددت المقاييس التي ُأِعَدْت لقياس وفي مجاؿ القياس، وبدايًة مف ا

االستحقاؽ األكاديمي، ومنيا مقاييس أحادية البعد تعكس مفرداتيا اعتقاد الفرد في أنو 
 Greenberger, et)يستحؽ األفضؿ والمزيد وبشكؿ يفوؽ اآلخريف، ومف أمثمتيا مقاييس 

al., 2008 ; Kopp, et al., 2011; (Miller, 2013،  مقاييس ُوِضَعْت ليا أبعاد عديدة، و
 Entitlement ويقيس بعديف: معتقدات االستحقاؽ ،Achachoso (2002) ومنيا مقياس

Beliefs (ٕٔوأفعاؿ االستحقاؽ ،)مفردة ) Entitlement Actionsومقياس ، Chowning 

& Campbell (2009)ويقيس بعديف: المسئولية الخارجية ، Externalized 

Responsibilityوتوقعات االستحقاؽ ، Entitlement Expectationsومقياس ، 
Wasieleski, Whatley, et al. (2014) ويقيس بعديف: النرجسية األكاديمية، وتوقعات ،

( مقياس االستحقاؽ ٕٛٔٓالنتائج األكاديمية، وفي الدراسات العربية، أعد  الضبع )
 وسموكيات االستحقاؽ األكاديمي.، عتقداتماألكاديمي، ويقيس بعديف: 
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 :البحثمشكلة 

يكاُد يجمع التربويوف عمى أف طمبة الجامعة اليوـ يتجاىموف قيمة التعميـ مف أجؿ 
التعمـ والمعرفة، ويقمموف مف قيمة التعمـ واإلنجاز األكاديمي، وكؿ ىدفيـ تحقيؽ النجاح 

مو المعرفي، وينظروف إلى األكاديمي بدرجات مرتفعة بغض النظر عف الوسيمة، أو الن
الجامعة عمى أنيا مجرد خطوة ضرورية في طريؽ الحصوؿ عمى االستحقاؽ الوظيفي. كما 

 & Blincoe) أف انحفاض مستوى المسؤولية أصبح سمة مميزة لطمبة الجامعة اليـو

Garris, 2017) .الجامعات بمعدالت مرتفعة، وأصبح وباًء، مبة لذا انتشر الغش بيف ط
بعض الطمبة استحقاًقا، خاصة مع التقدـ في التكنولوجيا، واستخداـ اليواتؼ  واعتبره

مف أجؿ الحصوؿ عمى درجات جيدة حتى يتمكنوا مف مبة المحمولة، وتزايد الضغط عمى الط
 .Josien, et al الوصوؿ إلى فرص عمؿ أفضؿ في ظؿ ثقافة التنافسية؛ األمر الذي جعؿ

وقد دعمْت ذلؾ نتائج دراسة . Academic cancer اديميطمؽ عميو السرطاف األكيُ  (2015)
أبعادىا و ( التي أسفرت عف ارتفاع مؤشرات انتياؾ معايير النزاىة األكاديمية ٕٙٔٓالحربي )

الفرعية )الغش أثناء تأدية االمتحانات والواجبات، وتزوير الوثائؽ والمستندات، والحصوؿ 
العممي( لدى طمبة المرحمة الجامعية وما فوقيا عمى ميزة أكاديمية دوف وجو حؽ، واالنتحاؿ 

 في بعض الجامعات السعودية.
وُيؤيُِّد ما سبؽ عدة روافد اعتمد عمييا الباحث في اإلحساس بمشكمة البحث، وتمثمت 

 فيما يمي:
مبة، مف خبلؿ عممو األكاديمي بالجامعة، واحتكاكو المباشر بالطالخبرة الشخصية لمباحث -ٔ

عف تحمميـ لممسئولية عدـ عف وُتْفِصح تصدر عنيـ، موكيات التي بعض السومبلحظة 
يتغيبوف عف المحاضرات، وال ينجزوف متطمبات المقرر  يـاإلنجاز األكاديمي، وأف كثيًرا من

عضو ىيئة الدراسي، وعندما يحصموف عمى درجة أقؿ مما يتوقعونو، يمقوف المـو عمى 
 . العدالة، وقد يتطور األمر إلى إىانتو واالعتداء عميوويتيمونو بالتقصير وعدـ التدريس، 

إجراء مقاببلت مع عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ خالد مف كميات -ٕ
وتخصصات مختمفة، وكاف مف نتيجة ىذه المقاببلت اإلجماع عمى انخفاض تحمؿ 

، والتفاوض ، وتوقع الدرجات المرتفعة بأقؿ مجيودمبةالمسئولية الشخصية لدى الط
 لمحصوؿ عمى درجات أعمى. 
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ألستاذ المقرر الدراسي الذي تقـو بو عمادة التطوير مبة االطبلع عمى نتائج تقييـ الط-ٖ
لبعد العدالة منخفًضا جًدا، كما مبة تقييـ الط. وقد جاء والجودة نياية كؿ فصؿ دراسي

المكتوبة دائًما تصؼ المعمميف بأنيـ غير عادليف في تقييميـ، وأنيـ مبة كانت تقارير الط
 يستحقوف أكثر مف ذلؾ، ويقارنوف أنفسيـ بزمبلئيـ، وأنيـ يستحقوف أكثر منيـ. 

ـ  عرضيا في المقدمة والتي تنبئ باعتقادات الطمبة غ-ٗ ير نتائج الدراسات السابقة التي ت
ا وكذلؾ م، أثيراتيا السمبية في المخرجات األكاديمية، وتالواقعية في االستحقاؽ األكاديمي

ارتباطية  مف وجود عبلقة Zhu & Anagondahalli (2018)نتائج دراسة أسفرت عنو 
بيف الشعور باالستحقاؽ والرضا عف المعمـ والشعور بمصداقيتو، وأف توقعات سمبية 

عدـ الرضا وخيبة األمؿ الطبلب المرتفعة غير الواقعية مع ما يرجونو مف نتائج تصيبيـ ب
 عندما تأتي تمؾ النتائج بأقؿ مف توقعاتيـ.

 في األسئمة التالية: البحثتحددت مشكمة وفي ضوء ما سبؽ، 
 ما مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة؟-ٔ
 الجامعة ترجع إلى الجنس؟ ىؿ ىناؾ فروؽ في االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة-ٕ
االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة ترجع إلى التخصص ىؿ ىناؾ فروؽ في -ٖ

 الدراسي؟
 ىؿ ىناؾ فروؽ في االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة ترجع إلى المستوى الدراسي؟-ٗ

 :البحثأهداف 

إلى الكشؼ عف مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة البحث  ىدؼ
 الية: الجنس، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي.جرافية التو يرات الديمغباختبلؼ المت
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 : البحثأهمٌة 

إثراء الدراسات العربية بإطار نظري عف يستمدُّ البحث أىميتو النظرية مف إسيامو في 
أىمية دراسة مفيوـ ، و االستحقاؽ األكاديمي كمفيوـٍ حديِث عْيٍد في البيئة العربية

األكاديمي، خاصة مع ما تؤيده نتائج الدراسات األجنبية مف االستحقاؽ، وتوظيفو في المجاؿ 
ات غير الواقعية لبلستحقاؽ األكاديمي التي تنبئ بسموكيات غير تكيفية، تؤثر داعتقاال تزايد

، وتؤدي إلى سوء عبلقاتيـ االجتماعية مع المعمميف مبةبشكؿ سمبي في األداء األكاديمي لمط
الدراسات العربية في مجاؿ االستحقاؽ األكاديمي عمى مستوى ندرة ناىيؾ عف  ،واألقراف

(، وكانت شبو تجريبية اعتمدت عمى ٕٛٔٓالدراسات الوصفية، باستثناء دراسة الضبع )
 الجامعة. مبة برنامج إرشادي لخفض االستحقاؽ األكاديمي لدى ط

والمختصيف توجيو انتباه التربوييف وعمى المستوى التطبيقي يمكف أف يفيد البحث في 
في مجاالت عمـ النفس والصحة النفسية إلى خطورة االستحقاؽ األكاديمي غير الواقعي، 

، فضبًل عف إمكانية الجامعة مف أجؿ تحديد أسبابو، وأضراره، ومآلو طمبةوتزايد انتشاره لدى 
خؿ إرشادية مختمفة لخفض اعتمد عمى مدت-البحثفي ضوء نتائج -تصميـ برامج إرشادية

 .طمبة الجامعةاؽ األكاديمي لدى االستحق
 :  Academic Entitlement الستحقاق األكادٌمًالتعرٌف اإلجرائً ل

( االستحقاؽ األكاديمي بأنو االعتقاد غير الواقعي في استحقاؽ ٕٛٔٓعرِّؼ الضبع )
الفرد لما ال يستحقو اآلخروف، وأف ىذا االعتقاد ينعكس في سموكيات غير مرغوبة في المجاؿ 
األكاديمي، وىذا يعني أف الطالب يعتقد في حصولو عمى معاممة تفضيمية واستحقاقات غير 

زمبلئو بغض النظر عف مجيوده وأدائو، وقدراتو الذاتية. ويتبنى الباحث ىذا واقعية تميزه عف 
 .في البحثالتعريؼ؛ نظرًا ألنو التعريؼ الذي ُبِنَي عميو المقياس المستخدـ 

 :البحثمحددات 

بحدوده الموضوعية: االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة  البحث الحالي تحدد
رافية، وبعينتو البشرية مف طمبة جامعة الممؾ خالد، وبمكاف في ضوء بعض المتغيرات الديمج

جامعة الممؾ خالد بمدينة أبيا، وبزمف إجرائو في بعض كميات إجرائو وتطبيؽ أدواتو في 
ـ، كما تحدد بأداتو المستخدمة ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 

 ة المستخدمة لمعالجة بياناتو.، واألساليب اإلحصائياالستحقاؽ األكاديميلقياس 
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 دراسات سابقة:

نظًرا لحداثة دراسة االستحقاؽ األكاديمي فإف الباحث حاوؿ قدر اإلمكاف، وفي حدود 
الدراسات األكثر  مىما أُتيَح لو االطبلع عميو مف دراسات عبر محركات البحث أف يقتصر ع

ارتباًطا بموضوع بحثو مف حيث ما ىدؼ منيا إلى قياس مستوى االستحقاؽ األكاديمي، أو 
الكشؼ عف الفروؽ فيو باختبلؼ بعض المتغيرات الديمجرافية. وفي ىذا االتجاه، جاءت 

بيدؼ الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف في االستحقاؽ  Sohr & Boswell (2015) دراسة
( ٜٖٛ، فضبًل عف عبلقتو االرتباطية ببعض المتغيرات، وذلؾ عمى عينة قواميا )األكاديمي

( سنة بانحراؼ ٔٓ,ٕٓأنثى(، متوسط أعمارىـ الزمنية ) ٕٓٔذكرًا+ ٛٛٔطالًبا وطالبة )
ـ  اختيارىـٙٛ,ٖمعياري قدره ) عشوائًيا مف طمبة عمـ النفس بإحدى الجامعات بجنوب  (، ت

ية، وأسفرت نتائجيا عف وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الواليات المتحدة األمريك
( بيف الذكور واإلناث في االستحقاؽ األكاديمي في اتجاه الذكور، فضبًل عف وجود ٔٓ,ٓ)

عبلقة ارتباطية سالبة بيف االستحقاؽ األكاديمي ومفيوـ الذات، ووجية الضبط الداخمية، 
 وجودة الوظائؼ األسرية. 

دراسة كاف مف بيف أىدافيا قياس مستوى  Bonaccio, et al. (2016) وأجرى دراسة
( مف طمبة الجامعة المشاركيف في دورات ٕٗٓاالستحقاؽ األكاديمي لدى عينة بمغ حجميا )

%( مف إجمالي العينة الكمية، وبمغ متوسط  ٓٗ,ٓٛلعمـ النفس، وبمغت نسبة اإلناث )
(، وأسفرت النتائج عف ارتفاع ٖٙ,٘قدره )( سنة بانحراؼ معياري ٕٛ,ٕٕأعمارىـ الزمنية )

مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى عينة الدراسة المستيدفة، ووجود ارتباط سالب وداؿ 
إحصائًيا بيف االستحقاؽ األكاديمي وسمات الشخصية اإليجابية: االنفتاح، والمقبولية، ويقظة 

ف االستحقاؽ األكاديمي وسمة الضمير، واالنبساطية، ووجود ارتباط موجب وداؿ إحصائًيا بي
 العصابية.

عمى االستحقاؽ  تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية Elias (2017) وتناولت دراسة
األكاديمي، ومنيا الجنس، والعمر الزمني، والمعدؿ التراكمي، وفحص العبلقة بيف االستحقاؽ 

( طالًبا وطالبة، تـ اختيارىـ مف طمبة ٖٓٚاألكاديمي وسموؾ الغش، وذلؾ عمى عينة قواميا )
معة الساحؿ أنثى(، بجا ٜٛٔذكرًا،  ٔٛٔالمرحمة الجامعية األولى، وطمبة الدراسات العميا )

الغربي بالواليات المتحدة األمريكية، وتـ تقسيميـ وفًقا لمتغير العمر الزمني إلى مجموعتيف: 
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( سنة، والثانية عددىا ٕ٘( طالًبا وطالبة، وعمرىا الزمني يقؿ عف )ٕٚٗاألولى عددىا )
تأثير وتوصمت النتائج إلى وجود ( سنة، ٕ٘( طالًبا وطالبة، وعمرىا الزمني يزيد عف )ٖٕٔ)

لمتغيرات: الجنس، والعمر الزمني، والمعدؿ التراكمي في االستحقاؽ األكاديمي في اتجاه 
 الذكور، والطبلب صغار السف، وذوي المعدؿ التراكمي المنخفض.  

إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف  Whatley, et al. (2019) وىدفت دراسة
وتقدير الذات، والكشؼ عف الفروؽ بيف  academic narcissism النرجسية األكاديمية

 ٜٓٔ( طالًبا وطالبة )ٛٔٗالجنسيف في النرجسية األكاديمية، واشتممت العينة عمى )
متوسط أعمارىـ  ،University of Alabama أنثى( مف طمبة جامعة أالباما  ٜٖٓذكرًا+

ود فروؽ دالة (، وأسفرت النتائج عف وجٕٔ,ٔ( سنة بانحراؼ معياري قدره )ٕٔ,ٛٔالزمنية )
ستحقاؽ األكاديمي، إحصائًيا بيف الذكور واإلناث في بعد النرجسية األكاديمية أحد أبعاد اال

اتجاه الذكور، ووجود عبلقة ارتباطية سمبية بيف تقدير الذات والنرجسية  في وكانت الفروؽ
 األكاديمية.

الجنسيف في إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف  Fletcher, et al. (2020) وىدفت دراسة
سياـ التوقعات الوالدية والكمالية في التنبؤ باالستحقاؽ األكاديمي  االستحقاؽ األكاديمي، وا 

مف اإلناث(، متوسط أعمارىـ  ٕٚٚ( مف طمبة الجامعة، منيـ )ٖٗٙلدى عينة قواميا )
(، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة ٗٓ,ٔسنة بانحراؼ معياري ) ٜٓٛ,ٛٔالزمنية )
الفروؽ باتجاه الذكور، وأف  ا في االستحقاؽ األكاديمي بيف الجنسيف، وكانت ىذهإحصائيً 

%( مف ٘ٔ) يفسر-الذي يتضمف متغيرات النوع والتوقعات الوالدية والكمالية-نموذج االنحدار
 التبايف في االستحقاؽ األكاديمي.

ـ   ـ  عرضيا فيما سبؽ، تجدر اإلشارة إلى أنو ت وتعقيًبا عمى الدراسات السابقة التي ت
االقتصار عمى الدراسات التي كاف مف بيف أىداؼ قياس مستوى االستحقاؽ األكاديمي، 
والكشؼ عف الفروؽ فيو باختبلؼ بعض المتغيرات الديموجرافية، وأف  عيناتيا المستيدفة 

معة، واعتمدت تمؾ الدراسات عمى أدوات عديدة في قياس االستحقاؽ كانت مف طمبة الجا
مقياس االستحقاؽ األكاديمي مف  (Bonaccio, et al., 2016) األكاديمي؛ فاستخدمت دراسة

 (Reysen, et al., 2017) دراسة ، واستخدمت(Chowning & Campbell, 2009) إعداد
 ,Elias) واستخدمت دراسة ،(Kopp, et al., 2011) استبياف االستحقاؽ األكاديمي مف إعداد
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 واستخدمت دراسة . (Miller, 2013)  استبياف االستحقاؽ األكاديمي مف إعداد (2017
(Fletcher, et al., 2020)  مف إعدادمقياس االستحقاؽ األكاديمي (Greenberger et al., 

2008) 
 المنهج واإلجراءات:

 :البحثأوالً: منهج 

، واختبار البحث، والذي يبلئـ أىداؼ المقارف نيج الوصفيالماعتمد البحث عمى 
فروضو البحثية وذلؾ مف أجؿ الكشؼ عف مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة 

 .(المستوى الدراسي، الدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديمجرافية )الجنس، التخصص
ا: عٌنة  ًٌ  :البحثثان

متحقؽ لأولية طالًبا وطالبة كعينة  ٜٛ( طالًبا وطالبة )ٕ٘ٗتكونت عينة البحث مف )
: طالًبا وطالبة كعينة نيائية الختبار أسئمتو ٖٚٔالبحث، مف الخصائص السيكومترية ألداة 

التخصصات )( مف طمبة جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية أنثى ٔٗٔذكًرا،  ٙٚٔ
نية، العمـو اإلنسا، تـ اختيارىـ مف كميات: (ٜ٘ٔ النظرية، والتخصصات ٕٕٔ العممية

، والحاسب اآلليوالمغات والترجمة، واليندسة ، متوسط لمبنيف ومثيبلتيا لمبنات ، والعمـو
 (. ٙ٘,ٔ( سنة، وانحراؼ معياري )ٕٚ,ٕٔ)أعمارىـ الزمنية 

 :فً البحثثالًثا: األداة المستخدمة 

الجامعة الذي أعد ه الضبع مبة مقياس االستحقاؽ األكاديمي لدى طعمى البحث  اعتمد
( مفردة موزعة عمى بعديف، وىما: معتقدات ٖٗ(، ويشتمؿ المقياس عمى )ٕٛٔٓ)

 Entitlement( مفردة، وسموكيات االستحقاؽ ٜٔ) Entitlement Beliefs االستحقاؽ

Actions (ٔ٘مفردة، وتتـ اإلجابة عف مفردات المقياس في )  تدرج خماسي، مضوء مقياس
عمى ( ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔػ )تماًما(، وتقدر الدرجات ب أوافؽ-مطمًقا يتراوح بيف )ال أوافؽ 

 وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع الشعور باالستحقاؽ األكاديمي. الترتيب.
ـ  التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس بطرؽ مختمفة؛ حيث تمتع  وقد ت

ما تمتع المقياس بارتباطات ك، وأبعادىا انس واتساؽ داخمي مرتفع بيف مفرداتوالمقياس بتج
(، وأف ٓٚ,ٓبينية بيف بعديو ودرجتو الكمية، وبمغ معامؿ االرتباط بيف بعدي المقياس بمغ )

(، بينما بمغت قيمة ارتباط البعد الثاني ٖٛ,ٓارتباط البعد األوؿ بالدرجة الكمية بمغت قيمتو )
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(. كذلؾ كاف لممقياس صدؽ تبلزمي مع استبياف الشخصية النرجسية ٕٛ,ٓمية )بالدرجة الك
( ٛٚ,ٓ(، وقد بمغ معامؿ االرتباط )ٕٕٔٓ)كمحؾ خارجي( مف ترجمة وتعريب البحيري )

(. وتمتع المقياس بدرجة مناسبة لمثبات مف خبلؿ ٔٓ,ٓبداللة إحصائية عند مستوى داللة )
 والتجزئة النصفية.ارتفاع قيـ معامبلت ألفا كرونباخ 

ـ  تطبيؽ المقياس عمى عينة أولية قواميا ) ( طالًبا وطالبة ٜٛوفي البحث الحالي، ت
ـ  التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس عمى النحو  مف طمبة جامعة الممؾ خالد، وت

 التالي:
 الصدق العاملً التوكٌدي: -ٔ

ـ  التحقؽ م  باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيديف الصدؽ العاممي التوكيدي ت
Confirmatory Factor Analysis  بطريقة االحتماؿ األقصى، التي أسفرت عف تشبع

، وقد حقؽ النموذج شروط حسف المطابقة؛ حيث كانت المؤشرات عمى عامؿ واحدالعامميف 
 ٔ= ةحري درجات عند  ٛٓ,ٔ= ٕكا قيمة كانتفي المدى المثالي ليا عمى النحو التالي: 

(، دليؿ المطابقة غير ٜٔٚ,ٓ=) (NFI) ، دليؿ المطابقة المعياريغير دالة إحصائًيا وىي
جذر  (،ٖٓ,ٓ)(RMR)= (، جذر متوسط مربع البواقيٜٜٓ,ٓ=) (NNFI) المعياري

 (GFI) (،  دليؿ حسف المطابقةٖٓ,ٓ)=(SRMR) متوسط مربع البواقي المعياري

( ٔويوضح شكؿ ) (،ٜ٘ٗ,ٓ)= (AGFI) دليؿ حسف المطابقة المصحح (،ٜٜٙ,ٓ)=
بالعامؿ الكامف يف المذيف تشبعا المسار التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لممتغير 

 عمى مقياس االستحقاؽ األكاديمي.
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معتقدات االستحقاؽ، وسموكيات أف المتغيريف المشاىديف )( ٔيوضح شكؿ )
( عمى الترتيب، ٖٚ,ٓ، ٓٛ,ٓمعامؿ مسارىما )االستحقاؽ( تشبعا بالعامؿ الكامف؛ حيث بمغ 

-وقد كانت معامبلت المساريف دالة؛ حيث كانت قيـ "ت" المقابمة ليا ال تقع في الفترة ]
وىذا يشير إلى داللة معامبلت المسار، كما أف النموذج حقؽ شروط حسف [، ٜٙ,ٔ، ٜٙ,ٔ

ذا جعؿ الباحث يطمئف المطابقة، وىذا يدؿ عمى أف المقياس مطابؽ لمصورة األصمية، وى
 .البحث الحاليلمناسبة مقياس االستحقاؽ األكاديمي لعينة 

 االتساق الداخلً للمقٌاس:-ٕ
ُيّصنُِّؼ البعض االتساؽ الداخمي عمى أنو ثبات، والبعض اآلخر ُيصنفو عمى أنو 
صدؽ، بينما يميؿ الباحث إلى النظر إلى االتساؽ الداخمي عمى أنو خاصية سيكومترية 

ـ  حساب معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ بعد والدرجة الكمية عمى المقياس،  مة.مستق وقد ت
 ( نتائج ذلؾ.ٔواالرتباط البيني لبعدي المقياس. ويوضح جدوؿ )
 (1جذول )

يؼايالخ االسذثاغاخ تٍُ دسجح كم تؼذ وانذسجح انكهُح ػهً انًمُاط، واالسذثاغاخ انثُُُح نثؼذٌ 

 انًمُاط
 (2) (1) انذسجح انكهُح األتؼـاد

 ــ ــ **97,0 (1يؼرمذاخ االسرذماق األكادًٍَ)
 ــ **9760 **97,6 (2سهىكُاخ االسرذماق األكادًٍَ)

 (. 9791** دانح إدصائًُا ػُذ يسرىي )

جود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف األبعاد والمقياس ككؿ، وىذا ( و ٔ)يتضح مف جدوؿ 
 .والمقياس في قياس اليدؼ منويعني االتساؽ بيف األبعاد 
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  ثبات المقٌاس:-ٖ
لمتحقؽ مف ثبات المقياس تـ استخداـ طريقتي ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، 

 ( قيـ معامبلت الثبات لممقياس سواء لمدرجة الكمية أو البعديف الفرعييف.ٕويوضح جدوؿ )
 (2جذول )

 االسرذماق األكادًٍَ تاسرخذاو يؼايم أنفا كشوَثار وانرجضئح انُصفُحثثاخ يمُاط يؼايالخ 

انرجضئح انُصفُح تاسرخذاو يؼادنح  كشوَثار يؼايم أنفا األتؼاد و

 جرًاٌ

 ,,97 9702 يؼرمذاخ االسرذماق 1

 97,6 97,0 سهىكُاخ االسرذماق 2

 9701 9705 انذسجح انكهُح 

إلى ارتفاع جميع معامبلت الثبات سواء لؤلبعاد ( ٕتشير النتائج الواردة في جدوؿ )
، ٜٚ,ٓالفرعية أو الدرجة الكمية لمقياس االستحقاؽ األكاديمي؛ حيث تراوحت ما بيف )

( بالنسبة لطريقة ألفا كرونباخ؛ أما بالنسبة لمتجزئة النصفية بطريقة جتماف فقد ٘ٛ,ٓ
ر مقياس االستحقاؽ (؛ مما يبرىف عمى ثبات واستقرأٛ,ٓ، ٙٚ,ٓتراوحت ما بيف )

 األكاديمي ببعديو الفرعييف.
 ومناقشتها:  البحثنتائج 

 نتائج السؤال األول ومناقشته:

 " ؟نص  ىذا السؤاؿ عمى: "ما مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

نة الدراسة مف طمبة الجامعة عمى فقرات كؿ بعد مف بعدي المقياس، والدرجة الكمية عمى أفراد عي
ىذا البعد، والدرجة الكمية عمى المقياس. وقد تـ االعتماد عمى معيار مقبوؿ لمحكـ عمى مستوى 

(، مستوى ٚٙ,ٖ-ٖٗ,ٕ(، مستوى متوسط مف )ٖٖ,ٕ-ٔالعبارات: مستوى منخفض مف )
 ( نتائج ذلؾ.٘، ٗ، ٖتوضح جداوؿ )(. و ٘–ٛٙ,ٖمرتفع مف )
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 : البعد األول: معتقدات االستحقاق األكادٌمً
 (3جذول )

 انًرىسطاخ انذساتُح واالَذشافاخ انًؼُاسَح نذسجاخ أفشاد ػُُح انذساسح ػهً فمشاخ انثؼذ األول

سلى 
 انفمشج

 انًرىسػ انفمشج
االَذشاف 
 انًؼُاسٌ

 انرشذُة انًسرىي

1 
يىظفٍُ َذصهىٌ ػهً األساذزج هى يجشد 

 أيىال يماتم لُايهى تانرؼهُى.
 16 يرىسػ 9706 3762

3 
أػرمذ أٌ انمصىس َكًٍ فٍ انًؼهى ػُذيا أخفك 

 فٍ االخرثاس.
 1 يشذفغ 97,6 4735

5 
َجة ػهً األسرار أٌ َجؼم االخرثاساخ أسهم، 

 أو َضود انذسجاخ.
 , يشذفغ 9709 4710

, 
أٌ أُيُخ فشصح ثاَُح إلجشاء االخرثاس  َجة

 تغط انُظش ػٍ سثة انغُاب.
 2 يشذفغ 97,4 4731

0 
َؼطٍُُ انًؼهًىٌ دسجاخ ألم يًا أسرذمه فٍ 

 سىاء فٍ انركهُفاخ، أو فٍ االخرثاساخ.
 0 يشذفغ ,,97 ,471

11 
أػرمذ أَه يٍ دمٍ أٌ أذىاصم يغ انًؼهى 

 ذهُفىًَُا فٍ أٌ ولد.
 12 يشذفغ 9706 3705

13 
إرا نى ذشظٍُُ دسجرٍ فٍ اخرثاس يا، َجة ػهً 

 األسرار أٌ َكهفٍُ تًهًح إظافُح.
 5 يشذفغ 97,6 4721

15 
إرا دصم أٌ غانة ػهً دسجاخ يشذفؼح، فأَا 

 أسرذك انذصىل ػهُها يهًا كاٌ انسثة.
 14 يشذفغ 9705 3706

1, 
أسسم سسانح إنكرشوَُح نهًؼهى َُثغٍ أٌ  ػُذيا

ٍَّ فٍ انُىو َفسه.  َشد ػه
 ,1 يرىسػ 9700 3745

10 
ٌْ ًَُخ انطالب  َجة أٌ ذُْهِضو انجايؼحُ األسراَر تأ

 دسجاخ يشذفؼح.
 0 يشذفغ ,,97 4714

21 
َجة انسًاح نهطالب تإجشاء االخرثاساخ ػُذيا 

 َكىٌ رنك يُاسثًا نهى.
 3 يشذفغ 9762 4739

23 
ػُذيا أكىٌ يشغىالً ػٍ انمُاو تركهُف يا، 

 ًَكٍ أٌ َمىو ته شخص آخش يٍ صيالئٍ.
 4 يشذفغ 9766 4725

25 
َجة أٌ َمذو نٍ األسرار اإلسشاد األكادًٍَ فٍ 

 انىلد انزٌ َُاسثٍُ.
 6 يشذفغ 9765 4729

2, 
َجة أال أجذ صؼىتح/ يشمح فٍ ذؼهى انًىاد 

 انذساسُح.
 19 يشذفغ ,970 3700

20 
ػهً انًؼهى نهذصىل ػهً ذرذاَم يٍ انجائض أٌ 

 انذسجح انرٍ ذسرذمها.
 10 يُخفط 9702 2732

31 
َجة أٌ أتزل لصاسي جهذٌ نهذصىل ػهً 

 انذسجح انرٍ أسرذمها. 
 10 يرىسػ 9703 3722

32 
َجة أٌ أدظً تًؼايهح خاصح يٍ لثم انًؼهى 

 تشكم َفىق صيالئٍ.
 11 يشذفغ 9703 3706

33 
َأخز انًؼهى ذكهُفاذٍ تانشغى يٍ  َُثغٍ أٌ

 ذأخشٌ فٍ ذسهًُها.
 15 يشذفغ 9702 37,0

34 
َُثغٍ ػهً أساذزذٍ إػادج انُظش فٍ دسجاذٍ 

 إرا كاَد لشَثح يٍ انذسجح انرٍ أسغة فُها.
 13 يشذفغ ,970 3702

 يشذفغ 9756 3701 انًرىسػ انكهٍ
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( إلى أف المستوى العاـ عمى فقرات ىذا البعد جاء ٖتشير النتائج الواردة في جدوؿ )
وتعني ىذه النتيجة أف أفراد عينة الدراسة المستيدفة (، ٜٔ,ٖ؛ حيث بمغت قيمة المتوسط )مرتفًعا

وتراوحت متوسطات الفقرات ما االستحقاؽ األكاديمي. في لدييـ معتقدات ال عقبلنية وغير واقعية 
ْت عمى: "( ٖرقـ )(، وجاءت العبارة ٖ٘,ٗ، ٕٖ,ٕبيف ) القصور يكمف في أعتقد أف والتي نص 

(، ٖ٘,ٗبمتوسط قدره )بمستوى مرتفع في المرتبة األولى " المعمـ عندما أخفؽ في االختبار
ويشير مضمونيا إلى أف الطالب يمقي بمسؤولية إخفاقو وفشمو عمى المعمـ، وال يعتقد في 

وجاءت ويعزو عوامؿ فشمو إلى اآلخريف.  مسؤوليتو ومجيوده الشخصي؛ أي لديو ضبط خارجي،
ْت عمى: "( ٜٕالعبارة ) لمحصوؿ عمى الدرجة التي عمى المعمـ تتحايؿ مف الجائز أف والتي نص 
ويمكف تبرير انخفاض مستوى ىذه الفقرة  (.ٕٖ,ٕفي المرتبة األخيرة بمتوسط قدره )" تستحقيا

 إلى أنيا تتضمف جانًبا قيمًيا أخبلقًيا، واالستجابة عمييا تـ  في ضوء عامؿ المرغوبية االجتماعية.
 : البعد الثانً: سلوكٌات االستحقاق األكادٌمً

 (4جذول )

 فمشاخ انثؼذ انثاٍَانًرىسطاخ انذساتُح واالَذشافاخ انًؼُاسَح نذسجاخ أفشاد ػُُح انذساسح ػهً 

سلى 

 انفمشج
 انًرىسػ انفمشج

االَذشاف 

 انًؼُاسٌ
 انرشذُة انًسرىي

2 
أغش فٍ االخرثاساخ نهذصىل ػهً دسجاخ 

 يشذفؼح.
 15 يُخفط 9701 2720

4 
أخثش انًؼهى تأٍَُ غُش ساٍض ػٍ ذكهُفاذٍ 

 ودسجاذٍ فٍ االخرثاس.
 , يشذفغ 9709 37,5

 6 يشذفغ 9702 3709 فٍ االخرثاس.أذفاوض يغ يؼهًٍ دىل دسجاذٍ  6

0 
أجادل يغ انًؼهى نهذصىل ػهً انًضَذ يٍ 

 انذسجاخ فٍ االخرثاس.
 5 يشذفغ 9700 ,370

ا تأَه غُش ػادل فٍ انرصذُخ. 19 ًً  1 يشذفغ 9764 4741 ألُِّى انًؼهى دائ

12 
أخثش انًؼهى إرا شؼشُخ تأٍَُ أسرذك دسجح 

 أػهً.
 2 يشذفغ 9704 4720

14 

)أدرج/أذظهى( إنً ػًُذ انكهُح، أو  أشكى

يسرىي أػهً يٍ انسهطح نهذصىل ػهً 

 انذسجح انرٍ أسرذمها.

 12 يرىسػ 9703 3724

16 
أغهة يماسَح إجاتاذٍ تإجاتاخ يٍ دصَم ػهً 

 دسجاخ أػهً يٍُ.
 0 يرىسػ 9700 3764

10 
أغهة يٍ انًؼهى أٌ َسرثٍُُُ يٍ تؼط 

 انركهُفاخ وانىاجثاخ.
 3 يشذفغ ,976 4725

29 
أخثش انًؼهى أٌ ًَُذٍُ يهاًيا إظافُح، أو 

 دسجاخ إظافًُح.
 4 يشذفغ 9705 4729

 19 يرىسػ 9703 ,375أيُم إنً انذعىس يرأخًشا، أو أٌ أغادس فٍ أٌ  22
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سلى 

 انفمشج
 انًرىسػ انفمشج

االَذشاف 

 انًؼُاسٌ
 انرشذُة انًسرىي

 ولد.

24 
أػرذٌ ػهً انًؼهى ػُذيا ًَُذٍُ دسجاخ ألم 

 يًا أذىلغ.
 11 يرىسػ 9700 3745

 13 يرىسػ 9706 ,,27 وانهىائخ فٍ دجشج انذساسح.أنرضو تانرؼهًُاخ  26

20 
أخثش األسرار تأٍَُ دصهد ػهً انذسجح انرٍ 

 أسرذمها.
 14 يُخفط 9701 2756

39 
ػُذيا أدصم ػهً دسجاخ يُخفعح، أغهة 

 إػادج ذصذُخ إجاتاذٍ.
 0 يرىسػ 97,0 3761

 يرىسػ ,975 3763 انًرىسػ انكهٍ

( إلى أف المستوى العاـ عمى فقرات ىذا البعد جاء ٗتشير النتائج الواردة في جدوؿ )
حيث بمغت قيمة المتوسط عمى الرغـ مف أنو يقترب مف قيمة المستوى المرتفع؛  متوسًطا

التي ( ٓٔ(، وجاءت العبارة رقـ )ٔٗ,ٗ، ٕٛ,ٕ(، وتراوحت متوسطات الفقرات ما بيف )ٖٙ,ٖ)
في المرتبة األولى بمتوسط قدره " لتصحيحأقيِّـ المعمـ دائًما بأنو غير عادؿ في انصت عمى: "

ْت عمى: "( ٕ(، وجاءت العبارة )ٔٗ,ٗ) أغش في االختبارات لمحصوؿ عمى درجات التي نص 
 (.ٕٛ,ٕفي المرتبة األخيرة بمتوسط قدره )" مرتفعة

 :المتوسط على الدرجة الكلٌة لمقٌاس االستحقاق األكادٌمً
 (5جذول )

 ػهً يمُاط االسرذماق األكادًٍَانذساسح انذساتُح واالَذشافاخ انًؼُاسَح نذسجاخ أفشاد ػُُح  انًرىسطاخ

االَذشاف  انًرىسػ انثؼذ و

 انًؼُاسٌ

 انًسرىي

 يشذفغ 9740 37,0 انًسرىي انؼاو ػهً انذسجح انكهُح نهًمُاط 

االستحقاؽ ( إلى أف المستوى العاـ عمى مقياس ٘تشير النتائج الواردة في جدوؿ )
وتعني ىذه النتيجة بشكؿ عاـ ارتفاع (، ٜٚ,ٖ؛ حيث بمغت قيمة المتوسط )مرتفًعاجاء  األكاديمي

 .البحثأفراد عينة مستوى االستحقاؽ األكاديمي لدى 
 Bonaccio, et al., 2016) (Knepp, 2016 ; واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراستيْ 

الستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة. وكذلؾ نتائج التي أسفرت نتائجيا عف ارتفاع مستوى ا
عمى طمبة الجامعة في كؿ مف:  Blincoe & Garris (2017) ثقافية أجراىادراسة عبر 

السعودية، والواليات المتحدة األمريكية، وأسفرت نتائجيا عف أف الطمبة في العينة السعودية 
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رجية، وتوقعات االستحقاؽ مقارنة بالطمبة أظيروا مستويات مرتفعة في كؿ مف: المسؤولية الخا
 في العينة األمريكية.

جمااًل، يمكف القوؿ إف النتيجة السابقة تعكس المعتقدات غير الواقعية التي يعتنقيا  وا 
يبذلونو مف م ا والتي تدور حوؿ أنيـ يستحقوف النجاح وبمعدالت مرتفعة بغض النظر عمبة الط

إخفاقاتيـ وحصوليـ عمى درجات متدنية إلى معممييـ.  ويتفؽ مجيودات، وأنيـ يعزوف عوامؿ 
التي أسفرت عف وجود ارتباط سمبي بيف  Fromuth, et al. (2019) ذلؾ مع نتائج دراسة

الشعور باالستحقاؽ ووجية الضبط الخارجية. ومف جانب آخر تتوافؽ استجابات أفراد العينة عمى 
نيـ يقيِّموف أساتذتيـ بأنيـ غير عادليف في االستحقاؽ مع معتقداتيـ، وأ بعد سموكيات

مبة ، وما يرد في نتائج تقييـ الطمبةالتصحيح، ويتفؽ ذلؾ مع المشاىدات اليومية لسموكيات الط
ألساتذة المقررات الذي تجريو عمادة التطوير والجودة بالجامعة. ومف ثـ فالسمة الغالبة بيف 

ظمـ وعدـ العدالة في التقييـ. ويتفؽ ذلؾ مع ما تتمثؿ في الشكوى الدائمة مف المبة جميع الط
أسفرت عف وجود ارتباط سمبي التي  Zhu & Anagondahalli (2018) أيدتو نتائج دراسة

. ولذا قد يحدث اعتداء مف قبؿ بيف الشعور باالستحقاؽ والرضا عف المعمـ والشعور بمصداقيتو
رسائؿ تيديد  إرساؿاشر مف خبلؿ الطمبة عمى أساتذتيـ سواء بشكؿ صريح، أو بشكؿ غير مب

 عبر البريد اإللكتروني.
مف أف االستحقاؽ  Kopp, et al. (2011) وبشكؿ عاـ تتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره

والحصوؿ عمى معدالت الطمبة لمنجاح األكاديمي يتضمف معتقدات عديدة تدور حوؿ استحقاؽ 
مشكبلت مرتبطة بالتعمـ ترجع إلى قصور في وأف  مرتفعة دوف بذؿ أي مجيود في عممية التعمـ،

المعمـ، أو المقررات التعميمية، أو النظاـ التعميمي نفسو أكثر مف أي قصور شخصي، أو قمة 
 المجيود الذي يبذلو المتعمـ.
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 ومناقشته: الثانًنتائج السؤال 

 فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات الذكورىؿ ىناؾ نص  ىذا السؤاؿ عمى: "
 " ؟واإلناث مف طمبة الجامعة في االستحقاؽ األكاديمي

ت لمعينات المستقمة لحساب داللة الفروؽ -ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار
بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف طمبة الجامعة في االستحقاؽ األكاديمي. ويوضح جدوؿ 

 ( نتائج ذلؾ.ٙ)
 (6جذول )

 خ نذالنح انفشوق تٍُ يرىسطاخ دسجاخ انزكىس واإلَاز فٍ االسرذماق األكادًٍَ-َرائج اخرثاس

 االسرذماق األكادًٍَ
 141اإلَاز ٌ= 1,6انزكىس ٌ=

 لًُح )خ( 
 ع و ع و

 ** 07,9 4705 1706, 4715 6739, يؼرمذاخ االسرذماق

 ** 5710 4721 53716 3760 55746 سهىكُاخ االسرذماق

 ** 715, 0712 125743 6703 131743 انذسجح انكهُح

 (9791** دانح إدصائًُا ػُذ يسرىي )

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ٙيتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
بيف متوسط درجات الذكور، ومتوسط درجات اإلناث في الدرجة الكمية لبلستحقاؽ  (ٔٓ,ٓ)

 األكاديمي وبعديو )المعتقدات والسموكيات( في اتجاه الذكور.
يظيروف مستوى مرتفًعا مف االستحقاؽ األكاديمي الطبلب وتعني ىذه النتيجة أف 

لتي أمكف االطبلع عمييا والتي مقارنة بالطالبات. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات ا
نتائج  دع مْت وجود فروؽ بيف الجنسيف في االستحقاؽ األكاديمي في اتجاه الذكور، ومنيا

 دراسات:

Boswell, 2012; Ciani, et al., 2008; Elias, 2017; Fletcher, et al., 2020; 
Hensley, et al., 2013;  Sohr & Boswell, 2015; Turnipseed & Cohen, 2015; 
Wasieleski et al., 2014). 

التي أسفرت عف وجود  (Achacoso 2002) واختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
فروؽ بيف الجنسيف في االستحقاؽ األكاديمي في اتجاه اإلناث، وىي الدراسة الوحيدة التي 

 ; ج دراساتأمكف االطبلع عمييا، ووجيت الفروؽ في اتجاىيف. كما اختمفت مع نتائ
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Huang & Kuo, 2020) (Keener, 2020  لمجنس في أظيرت عدـ وجود تأثير التي
 الشعور باالستحقاؽ األكاديمي.

الطريقة التي يتـ بيا التنشئة ىذه النتيجة إلى  Wasieleski et al. (2014) ويعزي
وتميؿ  ،إلى الرغبة التنافسية لممضي قدًما الذكوريميؿ ذكور واإلناث؛ حيث االجتماعية لم

إلى الرغبة في االنسجاـ مع اآلخريف. ىذه الرغبة التنافسية تتوافؽ مع االستحقاؽ  اإلناث
مستويات أعمى مف الذكور األكاديمي أكثر مف الرغبة في التوافؽ مع اآلخريف. وىكذا، ُيظير 

. كما تمعب التنشئة يف عمى المنافسةألنيـ تعمموا أف يكونوا قادر  ؛االستحقاؽ األكاديمي
دورًا ميًما في إذكاء التوقعات االجتماعية المفروضة عمى الجنسيف فيما -أيًضا-االجتماعية

 يتعمؽ بأدوارىما.
في ضوء مبلحظة السموكيات األكاديمية لطالبات جامعة الممؾ -أيًضا-ويمكف تفسيرىا

حمميف المسؤولية الشخصية عف تعمميف، خالد، والتي تنبئ بدافعيتيف الداخمية لمتعمـ، وت
تقاف، والتزاميف بالمواظبة عمى حضور  نجاز ما يطمب منيف مف واجبات وتكميفات بسرعة وا  وا 
ُد ذلؾ استقراء معدالتيف التراكمية التي تشير إلى االرتفاع، وذلؾ مقارنة  المحاضرات، وُيَعضِّ

، وترتفع نسبة حرمانيـ مف بالطبلب الذيف يتغيبوف بشكؿ ممحوظ عف حضور المحاضرات
دخوؿ االختبارات النيائية بسبب تجاوزىـ نسبة الغياب المعتمدة، ويكاد يجمع أعضاء ىيئة 
التدريس عمى أف نسبة كبيرة مف الطبلب ال يبذلوف أي مجيود أكاديمي، ويريدوف الحصوؿ 

د عميو، زاعًما عمى أعمى الدرجات، وفي حوار مع عضو ىيئة تدريس أخبر بأف  طالًبا ما احت  
أنو يستحؽ درجة مرتفعة مف أجؿ أف يزىو بيا بيف أبناء قبيمتو، كما تـ تسجيؿ حاالت 
اعتداء مف قبؿ بعض الطبلب عمى أعضاء ىيئة التدريس بدعوى انتقاصيـ لما يعتقدوف أنو 

 يستحقونو. 
مف أف ىناؾ نمًطا مف  Lessard, et al. (2011) وينسجـ ذلؾ مع ما ذكره

ويشير إلى االعتقاد ، Non-exploitative اؽ يتمثؿ في االستحقاؽ غير االستغبللياالستحق
بأف الفرد يستحؽ نتائج إيجابية بمجيوده دوف استغبلؿ اآلخريف، وترتبط المستويات المرتفعة 
مف االستحقاقات غير االستغبللية ارتباًطا إيجابًيا بمستويات أعمى مف تقدير الذات، وتوجيات 

اإليجابية، وأف الطمبة يسعوف إلى النجاح بسبب رغبتيـ واستعدادىـ لمعمؿ لتحقيؽ العمؿ 
 النجاح. وىذا ما تتميز بو الطالبات.
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 ومناقشته: الثالثنتائج السؤال 

نص  ىذا السؤاؿ عمى: "ىؿ ىناؾ فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات ذوي 
 وذوي التخصص العممي مف طمبة الجامعة في االستحقاؽ األكاديمي؟" النظري التخصص 

ت لمعينات المستقمة لحساب داللة -ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار
، والعممي مف طمبة الجامعة في النظريالفروؽ بيف متوسطات درجات ذوي التخصصيف: 

 ( نتائج ذلؾ.ٚاالستحقاؽ األكاديمي. ويوضح جدوؿ )
 (,جذول )

وروٌ انرخصص انؼهًٍ  انُظشٌخ نذالنح انفشوق تٍُ يرىسطاخ دسجاخ روٌ انرخصص -َرائج اخرثاس

 يٍ غهثح انجايؼح فٍ االسرذماق األكادًٍَ

 االسرذماق األكادًٍَ

 نُظشٌانرخصص ا

=ٌ105 
 122انرخصص انؼهًٍ ٌ=

 لًُح )خ(

 ع و ع و

 ** 3703 5755 3792, 4759 5710, يؼرمذاخ االسرذماق

 * 2720 4796 537,0 4795 54705 سهىكُاخ االسرذماق

 ** 3750 ,073 126709 754, 139795 انذسجح انكهُح

 (9795* دانح إدصائًُا ػُذ يسرىي )   ( 9791** دانح إدصائًُا ػُذ يسرىي )

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ٛيتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
وذوي التخصص العممي مف  النظريمتوسطات درجات ذوي التخصص  بيف( ٘ٓ,ٓ ،ٔٓ,ٓ)

طمبة الجامعة في الدرجة الكمية لبلستحقاؽ األكاديمي وبعديو )المعتقدات والسموكيات( في 
 .النظرياتجاه الطبلب ذوي التخصص 

تناولت تأثير التخصص الدراسي -في حدود عمـ الباحث-ونظًرا لعدـ وجود دراسات
في االستحقاؽ األكاديمي؛ فإنو يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء طبيعة الدراسة في 

، والتي تأتي في معظميا مقررات نظرية، وأف تقييـ تحصيؿ النظرية اإلنسانيةالتخصصات 
األسئمة المقالية التي تخضع أحياًنا لمذاتية في عممية وخاصة مف خبلؿ بعض -فييامبة الط

الشؾ في عدالة التقييـ، ويشعروف أنيـ يستحقوف أكثر مما حصموا مبة قد يتيح لمط-التصحيح
عميو مف درجات، ولذا، يفاوضوف أساتذتيـ في إعطائيـ درجات أعمى، وذلؾ بعكس المقررات 

ا عمى التجارب العممية واالختبارات األدائية في التخصصات العممية التي تعتمد في كثير مني
 التي تضمف الموضوعية في التصحيح.

 ومناقشته: الرابعنتائج السؤال 
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عمى: "توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات الطمبة في  السؤاؿنص  ىذا 
 " ؟المستوى األوؿ ومتوسطات درجات الطمبة في المستوى الثامف في االستحقاؽ األكاديمي

ت لمعينات المستقمة لحساب داللة -تـ استخداـ اختبار السؤاؿىذا ولئلجابة عف 
متوسطات درجات الطمبة في المستوييف: األوؿ، والثامف في االستحقاؽ بيف  الفروؽ

 ( نتائج ذلؾ.ٛاألكاديمي. ويوضح جدوؿ )
 (0جذول )

رىي األول ويرىسطاخ دسجاخ خ نذالنح انفشوق تٍُ يرىسطاخ دسجاخ انطهثح فٍ انًس-َرائج اخرثاس

 انطهثح فٍ انًسرىي انثايٍ فٍ االسرذماق األكادًٍَ

 االسرذماق األكادًٍَ

 انًسرىي األول 

=ٌ1,0 

 انًسرىي انثايٍ 

 لًُح )خ(  ,13ٌ=

 ع و ع و

 ** ,1473 4736 97,2, 3754 719,, يؼرمذاخ االسرذماق

 ** 0759 37,6 52742 3763 55700 سهىكُاخ االسرذماق

 ** 13700 6709 123713 5701 133790 انذسجح انكهُح

 (9791** دانح إدصائًُا ػُذ يسرىي )

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ٛيتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
: األوؿ، والثامف في الدرجة الكمية المستوييف( بيف متوسطات درجات الطبلب في ٔٓ,ٓ)

 في المستوى األوؿ.مبة وبعديو )المعتقدات والسموكيات( في اتجاه الطلبلستحقاؽ األكاديمي 
في المستوى األولى يظيروف مستوى مرتفًعا مف مبة وتعني ىذه النتيجة أف الط

 االستحقاؽ األكاديمي مقارنة بزمبلئيـ في المستوى الدراسي األخير.
شارت إلى التي أ Huang & Kuo (2020) واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة

وجود تأثير لمعمر الزمني في الشعور باالستحقاؽ األكاديمي، وأنو يظير بشكؿ مرتفع في 
التي  Campbell, et al. (2004) المستويات العمرية األدنى، كما اتفقت مع نتائج دراسة

أسفرت عف أف الشعور باالستحقاؽ األكاديمي يتناقص مع التقدـ في العمر الزمني مع 
 Boswell (2012) الخبرات الحياتية واألكاديمية المختمفة. واختمفت مع نتيجة دراسةاكتساب 

 التي أسفرت عف عدـ وجود ارتباط بيف االستحقاؽ األكاديمي والسنوات الدراسية. كما ذكر
Twenge & Foster (2008)  إلى أف مستوى االستحقاؽ بشكؿ عاـ يتزايد بيف األفراد في

 .الفئات العمرية األدنى
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في بداية االلتحاؽ بالجامعة مبة الطويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء أف 
بكثير مف ، ويمروف ينخرطوف في حياة جديدة تختمؼ في كثير مف جوانبيا عف سابقتيا

المشكبلت أكثر مف غيرىـ لحداثة عيدىـ بالجامعة، وانتقاليـ إلى بيئة جديدة عمييـ، وغير 
أنفسيـ لآلخريف بطريقة تولد إلى إثبات الذات، وتقديـ  ويحتاجوفمألوفة بالنسبة ليـ، 

التي يضعيا اآلخروف، وخاصة اآلباء  المرتفعةانطباًعا إيجابًيا، يدفعيـ لذلؾ التوقعات 
إلنجازىـ؛ مما يجعميـ يضعوف ألنفسيـ معايير مرتفعة لؤلداء، ويحاولوف الوصوؿ إليو بشتى 

مف وجود  Fletcher, et al. (2020)ما أسفرت عنو نتائج دراسة  الطرؽ. وينسجـ ذلؾ مع
عبلقة ارتباطية موجبة بيف التوقعات الوالدية المبالغ فييا والكمالية غير التكيفية والشعور 

 باالستحقاؽ األكاديمي لدى طبلب الجامعة.
 توصٌات البحث ومقترحاته:

سي بوصفو تركيب مستقؿ قائـ اتجيت الدراسات المعاصرة إلى دراسة االستحقاؽ النف
مبة بذاتو، وليس بعًدا مف أبعاد النرجسية، ومع تزايد انتشار األعراض النرجسية لدى ط
وفي الجامعة، تـ توظيؼ المفيـو في المجاؿ األكاديمي تحت مصطمح االستحقاؽ األكاديمي. 

 ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية:
لمتغيرات عند دراسة ظاىرة معينة مف أجؿ وضع صورة متكاممة االىتماـ بقياس مستوى ا-ٔ

عنيا، ورؤية أشمؿ وأعمؽ لفيميا؛ خاصًة عندما يكوف متغيًرا جديًدا عمى بساط البحث 
 التربوي والنفسي.

ُر ط-ٕ الجامعة بأىمية التقييـ الدقيؽ والموضوعي لقدراتيـ، مبة عقد ندوات وورش عمؿ ُتَبصِّ
 الشعور باالستحقاقات غير الواقعية.وعدـ االستغراؽ في 

االىتماـ بالدافعية الداخمية لمطمبة مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة تنمي ىذا -ٖ
عادة صياغة مفاىيميـ عف قيمة التعميـ مف أجؿ المعرفة والحياة.  النوع مف الدافعية، وا 

ختبارات والتكميفات والواجبات، لمراجعة أوراؽ إجاباتيـ في االمبة إتاحة الفرصة أماـ الط-ٗ
وتقديـ تغذية راجعة ليـ عف مواضع قصورىـ وأخطائيـ حتى يتـ تداركيا مستقببًل، وىذا 

 اإليجابي لعدالة التقييـ.يـ يؤدي إلى إدراك
ونظرًا لحداثة مفيـو االستحقاؽ األكاديمي في البيئة العربية، فإف المجاؿ متسٌع أماـ 

 تقبمية تدور في فمؾ ىذا الموضوع، ومنيا:الباحثيف إلجراء بحوث مس
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إعادة دراسة االستحقاؽ األكاديمي عمى عينات أكبر مف طمبة الجامعات اعتماًدا عمى -ٔ
مكانية إدراجو كاضطراب  المنيج الوصفي لمتعرؼ عمى نسب انتشاره، وعواممو ومآلو، وا 

 في الشخصية، واستراتيجيات مواجيتو. 
في التنبؤ باالستحقاؽ األكاديمي لدى طمبة الجامعة مثؿ توقعات  دراسة العوامؿ المسيمة-ٕ

 اآلخريف )اآلباء/المعمموف/األقراف(، وسمات الشخصية، ووجية الضبط.
دراسة االستحقاؽ األكاديمي وعبلقتو ببعض القيـ األخبلقية األكاديمية كاالتجاه نحو -ٖ

 الغش، واالنتحاؿ العممي.
جاالت أخرى خبلؼ المجاؿ األكاديمي كاالستحقاؽ في دراسة مفيوـ االستحقاؽ في م-ٗ

 بيئات العمؿ، أو ما يطمؽ عميو االستحقاؽ الوظيفي.
إعداد برامج إرشادية تعتمد عمى مداخؿ ومدارس مختمفة بيدؼ خفض مستوى -٘

 االستحقاقات األكاديمية غير الواقعية.
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