
     "303-325" 0207, 71, العدد )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة( مجلة البحوث األكادٌمٌة

، 0707دٌسمبر  01، وقبلت بتارٌخ 0707دٌسمبر  07، وروجعت بتارٌخ 0707نوفمبر  75استلمت الورقة بتارٌخ 

 0707دٌسمبر  02ومتاحة على االنترنت بتارٌخ 
171 

 يفهىو انزاخ األكاديًياألكاديًي في ضىء  االَذياجانرُثؤ ت

 وانطًىذ األكاديًي

 كهيح انرشتيح في خايعح يصشاذه ثحنذي طه
 

 َظًي عىدج أتى يصطفً

 / فلسطين / جامعة األقصى كلية التربية

 يؤيٍ َظًي أتى يصطفً                   صاييح عثذ انحًيذ انفىسذيح       

                                      كلية المجتمع العربية التطبيقية / فلسطين/ ليبيا              / جامعة مصراته كلية اآلداب

 انًهخص:

نذي  وانطًىذ األكاديًي ،انرُثؤ تاالَذياج األكاديًي في ضىء يفهىو انزاخ األكاديًيذهذف انذساصح انحانيح انرعشف إنً 

، ياالَذياج األكاديًي، ويفهىو انزاخ األكاديً :، يع انرعشف إنً يضرىي كم يٍطالب كهيح انرشتيح في خايعح يصشاذه

يفهىو انزاخ و ،االَذياج األكاديًي، وانرعشف إنً انفشوق تيٍ يرىصطاخ دسخاخ يقياس كم يٍ يوانطًىذ األكاديً

 نًرغيش: اندُش.  عزي؛ ذ  انطًىذ األكاديًيو ،األكاديًي

( طانثح  يٍ طالب كهيح انرشتيح في خايعح 144طانث ا، و)( 33ا، وطانثح، يُهى )( طانث  181يٍ )ح انذساصح وذأنفد عيُ

  (.2020/ 2012يصشاذه، ورنك في انفصم انذساصي األول نهعاو اندايعي: )

، ويقياس انطًىذ يفهىو انزاخ األكاديًي، إعذاد، انثاحثيٍ يقياساالَذياج األكاديًي، و يقياسواصرخذو انثاحثىٌ 

 .(2005 ) عثذ انعظيىصيذ و ،يعىضيحًذ األكاديًي، إعذاد: 

انًرىصطاخ انحضاتيح، واالَحشافاخ انًعياسيح، وقيًح )خ( نعيُح  :اآلذيح حاألصانية اإلحصائيانثاحثىٌ و اصرخذكًا 

  .االَحذاس واحذج، وقيًح )خ( نعيُريٍ يضرقهريٍ، وذحهيم ذثايٍ

 : ٌَّ ، وانطًىذ يويفهىو انزاخ األكاديً ،ييقياس كم يٍ االَذياج األكاديً يداالخيضرىي وأظهشخ َرائح انذساصح أ

حضة ذقذيشاذهى ألَفضهى عٍ طالب كهيح انرشتيح في خايعح يصشاذه  نذي زيذي، وانذسخح انكهيح نهًقاييش ياألكاديً

 .فشضيانانًضرىي 

 ،كم يٍ االَذياج األكاديًييقياس أََّه: ال ذىخذ فشوق تيٍ يرىصطاخ دسخاخ كًا أظهشخ َرائح انذساصح  

 .وانطًىذ األكاديًي؛ ذثع ا نًرغيش اندُش ،ويفهىو انزاخ األكاديًي

( عهً ، وانطًىذ األكاديًي)يفهىو انزاخ األكاديًي :كزنك أظهشخ َرائح انذساصح عذو وخىد ذأثيش نهًرغيشاخ انًضرقهح

 انًرغيش انراتع: )االَذياج األكاديًي(.

 .نزاخ األكاديًي، وانطًىذ األكاديًييفهىو اوانكهًاخ انًفراحيح: االَذياج األكاديًي، 

 
Abstract :The present study aims to identify the prediction of the academic engagement in 

the light of the academic self-concept, and the academic aspiration of the students of the 

Faculty of Education, Misurata University, as well as identifying of the level of the academic 

engagement, academic self-concept, and the academic aspiration. It also intends to identify 

the differences between the averages of the degrees of each scale of the academic 

engagement, academic self-concept, and academic aspiration; condescending to the 

variable: gender. 

The sample of the current study consists of (181) male and female students, including (37) 

male and (144) female students of the Faculty of Education, Misurata University, of the first 

semester for the academic year: (2019/2020). 

The researchers have used the academic engagement scale, the academic and the self-

concept scale, prepared by researchers. The academic aspiration scale has been prepared by 

Mohamed Moawad and Sayed Abdel-Azim (2005). 

 The researchers have also used the following statistical methods: arithmetic averages and 

the standard deviations, the value of (T) for one sample, the value of (T) for two 

independent samples, and the analysis of the variance of the declination. 

The results of the study have shown that : The categories level of the scale of each of the 

academic engagement, academic self-concept, and academic aspiration. The total score for 

the standards exceeds the students of the Faculty of Education, Misurata University, 

according to their estimates of themselves based on the assumption level. 

The results of the study have also shown that: There are no differences between the 

averages of the scores for the scale of the academic engagement, academic self-concept, and 

the academic aspiration, depending on the gender variable. 

The results of the study have also shown that there is no effect of independent variables: 

(the academic self-concept and the academic aspiration) on the dependent variable: (the 

academic engagement). 

Keywords: Academic Engagement, Academic Self – Concept, Academic Aspiration. 
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 مقدمة:

 ،االقتصادٌة موارده على ٌتوقف ال الوقت الحاضرب العالممن المجتمعات فً مجتمع  أي تقدمال شك أنَّ 
ٌُعد   ،ٌمتلكها التً اإلنسانٌة الثروة على ٌتوقف وإنما ،دوًما واالجتماعٌة الشباب الٌوم هم الثروة،  و

من موارد بقدر  قبل أصحبت تعتمد على ما تمتلكه المجتمعاتوصناعة المست ؛واالستثمار الحقٌقً

على قدرات  ًبشكل أساسٌعتمد مجتمع أي  وازدهار ،رقًأنَّ  فضبًل الموارد البشرٌة، ادها على اعتم

ا هائبًل أفراده، وخاصة فً هذا العصر الذي  ٌشهد تقدمً  ًٌ وٌمثل طبلب الجامعة  المجاالت، شتًفً  ا علم

وبنواتج تعلمهم من خبلل  ،االهتمام بهم من ُبدَّ  فبلومؤثرة فً هذا المجتمع، ومن ثم  ،شرٌحة كبٌرة

والدراسة التً تحقق ، االستخدام األمثل الستراتٌجٌات التعلم :مثل ،االهتمام بالعوامل المؤثرة فٌها

 .لدٌهم (Engagement) االندماج

مؤسسة الحضور لل :مثل ،مفهوم ٌحتوي على مجموعة من السلوكٌات المرغوبةوإنَّ اندماج الطبلب 

تتمثل فً وكذلك مجموعة من المهارات والمشاركة فً األنشطة المختلفة،  التعلٌمٌة، وااللتزام فٌها،

اإلحساس باالنتماء، وكلها  :مثل ،بعض االنفعاالت اإلٌجابٌةو ،(Self-Regulation) تنظٌم الذات

 (.0704) عفٌفً،عوامل تسهم فً إثراء العملٌة التعلٌمٌة، ونواتجها

 عد  اندماج الطبلب ٌُ  أنَّ  (Lehr, Clapper, & Thwlow,2005)هر وكبلبر وتوو ٌلأشار و 

 ،ٌلتزمون بالحضور همفبعض ؛تتنوع داخل الجامعات همطرٌقة اندماج للتعلم الفعال، كما أنَّ ا رئٌسً  اجزءً 

 ،اآلخر ٌندمجون فً أنشطة أخرى قد تكون رٌاضٌة همبعضوم األكادٌمٌة بها بدقة، فً حٌن وأداء المها

  أو غٌرها.

 ،االندماج ٌرتبط بالتحصٌل أنَّ  (Appleton ,et al , 2008) ، "وآخرون"  أبلٌتونكما أشار  

ض السلوكٌات عبق نواتج التعلم المنشودة، و فً تحقٌفعااًل  ادورً  يه ٌؤدوالسلوكٌات الدراسٌة، كما أنَّ 

 االجتماعٌة الفعالة.

دراسة مفهوم اندماج  أهمٌة أنَّ  ((Chen, ,et al ,2008 ، " وآخرون "شانأضاف  ذلكك 

ج على الكفاءة الذاتٌة للمعلم من خبلل قدرته على تحقٌق اندما ه أحد أبعاد الحكمالطبلب تنبع من أنَّ 

 التعلم، وفهم أهمٌته بالنسبة للحٌاة المستقبلٌة لدٌهم. ةطبلبه، ومساعدتهم فً تقدٌر قٌم

 فً    تأثٌر لها التً المفاهٌم أحد (Academic Engagement) االندماج األكادٌمً عد  وٌُ  

 واالجتماعٌة ،التعلٌمٌة المخرجات فً وفعال ،جوهري عامل هأنَّ  كما التعلم، عملٌة نحو الطبلب دافعٌة

كما أنَّه نوع،  . (Zhou & Winne, 2012)الطبلب فً عملٌة التعلم لجهود أوسع واستثمار ٌجابٌة،إلا

ومقدار استجابات الطبلب النفسٌة، والمعرفٌة، واالنفعالٌة، والسلوكٌة لعلمٌات التعلم، واألنشطة 

 (. Gunuc,Kuzu,2015لتحقٌق مخرجات تعلم ناجحة )؛ الصفٌة، والبلصفٌة ، واالجتماعٌةاألكادٌمٌة

 للطبلب فً العملٌة التعلٌمة، األكادٌمًلذلك التركٌز على دور االندماج  نتٌجة ؛وقد بدأ التربوٌون

ً   اوتدرٌسًٌ  ،ا تعلٌمًٌ مدخبًل  هٌتبنونو  وأكلٌسوانج و أشارو .(Jones ,2008) على االندماج مبن

(Wang & Eccles, 2011 ) َّأداء وٌؤدون التعلم، على ٌركزون اأكادٌمًٌ  ااندماجً  األكثر الطبلب أن 

 ،بكل حماس منهم المطلوبة المهام ٌؤدون همأنَّ  كما الجامعة، بقواعد وٌلتزمون ،االختبارات فً أفضل

إنَّ االندماج اإلٌجابً فً الحٌاة الجامعٌة ٌجعل الفرد متحكًما فً انفعاالته،  حٌثُ  .ومثابرة ،واجتهاد

)القضاة،  ومتحمبًل لمسئولٌاته، وفاهًما ألهدافه، ومتقببًل لآلخرٌن، ومبتعًدا عن التمركز حول الذات

0775.) 

ا فً 0704) عفٌفًوعضد ذلك  ًٌ ( حٌن أشارت أنَّ االندماج األكادٌمً هو مشاركة طبلب الجامعة سلوك

ا فً ضوء عبلقاتهم مع  ًٌ األنشطة التعلٌمٌة المختلفة الصفٌة، والبلصفٌة، ومدى التزامهم وجدان
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ا من خبلل توظٌفه لبلستراتٌجٌات  ًٌ المعرفٌة، وما اآلخرٌن: أعضاء هٌئة التدرٌس، واألقران، ومعرف

 .وراء المعرفٌة، والمثابرة من أجل التعلم

 دراسةوعزز ذلك ، هو مفهوم الذات ترشح لبلندماج األكادٌمً لدى الطبلبمن أهم األسس التً وإنَّ 

وجود عبلقة معنوٌة بٌن مفهوم الذات،  حٌث أبانت (Veiga, et al, 2014) " وآخرون " فٌجا

ذوي  أقرانهمنَّ الطبلب الذٌن لدٌهم ذات مرتفعة ٌكونوا أكثر اندماًجا من أ، وواالندماج األكادٌمً

 .(Concepts of Self)  من مفهوم الذاتالمستوى المنخفض 

هو مفهوم الذات للقدرة  (Academic Self – Concept) ضافة أنَّ مفهوم الذات األكادٌمًباإل

األكادٌمٌة، وأنَّه نمط الذات الذي ٌنمٌه الفرد؛ نتٌجة لتفاعله، واتصاله بالخبرات، والمواقف األكادٌمٌة، 

كما أنَّه مفهوم المرء عن ذاته فً المجال األكادٌمً بصفة عامة، وتصوره لذاته فً الجانب األكادٌمً 

ة المثابرة، ومستوى اإلنجاز األكادٌمً، وعبلقته بزمبلء المتمثل فً قدرته الدراسٌة، من حٌث: درج

 الدراسة، وهٌئة التدرٌس، واتجاهه نحو الجامعة. 

عن نظرة الفرد لقدراته، ومهاراته األكادٌمٌة، وكفاٌته، واحترامه أنَّ مفهوم الذات األكادٌمً ٌعبر كما 

شكبلت بطرق، ووسائل تتبلءم مع لذاته، كما أنَّه ٌمثل قدرة الطالب على معالجة ما ٌواجهه من م

(، فضبًل أنَّ نموه، وتطوره مهم جًدا لدى 0772إمكانٌاته، ومهاراته العلمٌة، والعملٌة )أبو زٌتون، 

الطبلب، حٌث إنَّه ٌؤدي دوًرا كبًٌرا على تكٌفهم مع طبٌعة العملٌة التعلٌمٌة، وتطوٌر مهاراتهم 

 (. 0707دراسٌة )الطراونة،األكادٌمٌة بما ٌتبلءم مع متطلبات البٌئة ال

 بمدى معتقداتهو  زمبلئه، بٌن األكادٌمٌة لمكانته الطالب مدى إدراك على األكادٌمً الذات مفهوم ٌعتمدو

إضافًة أن ه . (0773الدراسة )الكحالً، فً أقرانه مع مقارنة المتنوعة األكادٌمٌة المهام إنجاز على قدرته

وخبراته التً ٌعبر عن خصائصه العقلٌة، والمعرفٌة، كما ٌشتمل ٌستخدم للتعبٌر عن أفكار الطالب، 

  (.0706، عبد الرؤوفقداته، وقٌمه، وخبراته السابقة )على معت

على  دي دوًرا كبًٌرا فً مساعدتهمٌؤ، حٌث الذات األكادٌمً مهم جًدا للطبلب نمو، وتطور مفهومإذاً 

الدراسٌة،  ةالتكٌف مع طبٌعة العملٌة التعلٌمٌة، وتطوٌر مهاراتهم األكادٌمٌة بما ٌتبلءم مع متطلبات البٌئ

، ومساعدتهم على إتقان ٌجابً قد ٌؤدي إلى دعم نمو الطبلبإضافًة أنَّ مفهوم الذات األكادٌمً اإل

بٌنما مفهوم الذات األكادٌمً السلبً مجموعة متنوعة من المهارات التً تفٌدهم فً حٌاتهم التعلٌمٌة، 

، والتً تمنعهم من تحقٌق أهدافهم وعة من االنفعاالت السلبٌة للطبلبٌؤدي إلى التسبب فً مجم

Russet , Bornholt & Ouvier, 2002).) 

الطبلب داخل بٌئة وجود عبلقة بٌن كل من اندماج  (Wengler,2009) وٌنجلر دراسة أوضحتو

( أنَّ الطبلب Schlosser, Sedlacek, 2001شلوسر وسٌدالسٌك )ود، الذات األكادٌمٌة، ومفهوم التعلم

ذات األكادٌمً الخاص بهم، الذٌن ٌتمتعون بالنجاح فً حٌاتهم السابقة لدٌهم مدركات موجبة لمفهوم ال

أنَّ مفهوم الذات ٌؤثر بشكل  (Fall Roberts, 2012) فال وروبرتو، مفهوم ذات أكادٌمً موجبو

أنَّ  (Diaz et al,2016)"وآخرون"  ودٌاز، مباشر على االندماج األكادٌمً، والسلوكً لدى الطبلب

 ، وٌزٌد منعلى الطبلب ؤثر بشكل مباشرم الذات؛ مما ٌمفهو ٌؤدي إلى تحسٌناالجتماعً  مدعٌتال

 . األكادٌمً هماندماج

 ًالتً ترتبط باالندماج األكادٌمً مستوى الطموح األكادٌمأنَّ من المفاهٌم  وفً سٌاق متصل

(Academic Aspiration)، أو ٌتوقعه لنفسه، وفً  ،وهو المستوى الذي ٌطمح الفرد أنَّ ٌصل إلٌه

تحصٌله الدراسً فً ضوء تقدٌره لذاته، وإمكاناته، وقدراته فً تخطً جملة من العقبات، ومنها: 

ٌحدد األهداف المستقبلٌة التً ، والشخصٌة، واألسرٌة، واألكادٌمٌة، واالجتماعٌة، والمادٌة، والمستقبلٌة

الوصول إلٌه فً مجال دراسته، كما ٌحدد  ٌضعها المتعلم لنفسه، ومستوى اإلنجاز الذي ٌسعى إلى

ٌتأثر بمدى وعً الطالب، وإدراكه فضبًل أنَّه جل تحقٌق هذه األهداف، أمقدار الجهد الذي ٌبذله من 
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بها )محمود،  لقدراته، وإمكانٌاته، وإطاره المرجعً، وخبرات النجاح، والفشل السابقة التً مرَّ 

ا، ثباًتا ثابتة سمةٌُعد  (، فضبًل أنَّه 0705 ًٌ  إلٌه ٌتطلع الذي والعلمً األكادٌمً، المستوى عن وٌعبر نسب

 (.0707، )كبلب المعوقات على والتغلب ه،قلتحقٌ؛ والمثابرة الجهد، وبذل ،الدراسة مجال فً

 هأنَّ  أساس على واالجتماعٌة ،النفسٌة الطالب حالةفً أنَّه ٌمثل  وتكمن أهمٌة مستوى الطموح األكادٌمً
 حاجاتهم إشباع على وقدرتهم بأنفسهم، ثقتهم :حٌث من المتعلمٌن شخصٌة من عدٌدة عناصر على ٌحتوي
 ،النجاح إلىٌؤدي   مام ؛والطموح ،التطلع على القدرة وبالتالً بٌنهما، والتوفٌق، واالجتماعٌة، النفسٌة

 فٌها ٌكون التً المراهقة وهً ؛المتعلم لدى ومهمة ،حساسة مرحلة هتناول فًأهمٌته  تتمثل كما، والتفوق
 أن   شأنها من والتً وعقبات، ،مشكبلت له ٌحدث مما ؛والصراعات الضغوطات، لمختلف عرضةً  أكثر

 .(0705) شتوان،  والمستقبلٌة الدراسٌة،وطموحات   ،تطلعاته على اسلبً  تؤثر

 ،ذكائه، ونفسه عن الفرد فكرة: هًو ؛األكادٌمً الطموح مستوى رسم فً تسهمكما أنَّ هناك عوامل عدة 

، القٌم إلى إضافة فشل، أو ،نجاح من ماضٌه فً القاه ما، واتزانه االنفعالً، والحكم على وقدرته

 (.0777)راجح،  إلٌها ٌنتمً التً االجتماعٌة للطبقة معاٌٌروال

صبٌرة و، (0704رمضان وسرحان )(، و0703سعادات )، و(0702) كل من باقادرأوضحت دراسة و

 .مرتفع أكادٌمًٍح طمو مستوى   ٌمتلكونالجامعة  طلبةأنَّ  (0706)

ٌُعد   االندماج األكادٌمًموضوع  تنطلق الدراسة الحالٌة من مسلمة مهمة مؤداها أنَّ تأسًٌسا لما سبق و

 فً وفعال جوهري، عامل أنَّه كما ،التعلٌمٌة العملٌة نحو الطبلب دافعٌة فً تأثٌر لها التً المفاهٌم أحد
الذي ٌنظر فٌها الطالب إلى نفسه من حٌث قدرته على  ةاألكادٌمٌومفهوم الذات  .التعلٌمٌة المخرجات

التحصٌل، وأداء الواجبات األكادٌمٌة، وإدراكه ألبعاد القوة لدٌه، وقدرته على تحمل مسؤولٌاته التعلٌمٌة 

 ، ومطالبه المرتبطةالطالب أهدافالذي ٌتمثل فً  والطموح األكادٌمً .مقارنة بزمبلئه فً الجامعة

 .ٌمً الذي ٌتطلع إلٌه فً المستقبلق المستوى العلمً، واألكادٌبتحق

ومفهوم الذات  ،االندماج األكادٌمً وهً: ؛أهمٌتها من أهمٌة متغٌراتهاالحالٌة وتستمد الدراسة 

الدراسات إلى ، حٌث أشارت العدٌد من الجامعٌة وأهمٌة المرحلة، والطموح األكادٌمً ،األكادٌمً

 أنَّ  اأشارت ( اللتان0706، والقحطانً )(0706) األخرس كل من دارسة، مثل: الجامعٌة أهمٌة المرحلة

بمثابة الطرٌق لخوض الحٌاة العملٌة، والمهنٌة، واالجتماعٌة بكل ما تحمله الحٌاة ُتعد  المرحلة الجامعٌة 

 الجامعٌة، كما ُتعد  التوافق مع الحٌاة  علىغطة، وتتطلب من الطالب القدرة من مواقف، وأحداث ضا

ف لمخت فً شخصٌتهصقل و ا لمطالب،ا جدٌدً دً ا النفسٌة، واالجتماعٌة، واألكادٌمٌة مٌبلهباتلبجمٌع متط

 ،تمٌن بالجامعات، ونجاح الطالبهمٌة من قبل المهاأل تحتل المرتبة األولى من حٌث؛ لكونها المجاالت

 .بعد التخرج مستقببًل  هنجاح لٌهاٌترتب عمما  ؛الجامعة فً هوحسن تكٌف

 التً ٌمكن االستفادة من نتائجهافً المجتمع اللٌبً الدراسة الحالٌة من الدراسات الباكرة  عد ً تُ  وٌمكن أنَّ 

 إلى االهتمام الماسةللحاجة ستجابة إضافًة ا ،فً جوانب عدة تتعلق بالبناء النفسً لدى طبلب الجامعة

نَّ تناول طبلب " أ لبناءات المهمة فً الشخصٌة، فضبًل من ا همتغٌرات بموضوع الدراسة الحالٌة؛ لكون

الجامعة بالدراسة له أهمٌة كبٌرة؛ ففٌهم ٌتجدد مستقبل األمة فً مختلف المجاالت؛ فكل اهتمام ٌوجه 

 .(0707إلٌهم هو تأمٌن مستقبلهم " )مظلوم، 

، هامتغٌراتالتً تبحث فً  اللٌبًإضافة جدٌدة إلى رصٌد الدراسات على مستوى المجتمع ُتعد   هاكما أنَّ 

 -االندماج األكادٌمً، ومفهوم الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً – همجتمع اتالمتغٌر ههذ كما أنَّ 

ومن هذا  .مواطبلعه ٌن،نة نفسها فً حدود علم الباحثوعلى العٌ، المجتمع اللٌبًٌسبق دراستهما فً لم 

 التنبؤضرورة إلقاء الضوء على  ونرأى الباحث الدراسةتم مقارنة ما ُوجد فً أدبٌات  وبعد أنَّ  ،المنطلق

كلٌة التربٌة فً  بلبطلدى والطموح األكادٌمً  ،مفهوم الذات األكادٌمً فً ضوء األكادٌمً باالندماج

 .جامعة مصراته
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 مشكلة الدراسة:

 تمحورت مشكلة الدراسة فً السؤال الرئٌس اآلتً: 

التنبؤ باالندماج األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً  لدى  " ما إمكانٌة

 ؟  "طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته

 وانبثق من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة اآلتٌة: 

حسب تقدٌراتهم ألنفسهم  طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته لدى االندماج األكادٌمًهل ٌصل  -0

 ؟المستوى الفرضًإلى 

 حسب  لدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته مفهوم الذات األكادٌمًهل ٌصل مستوى  -0

 ؟الفرضً المستوىتقدٌراتهم ألنفسهم إلى 

 حسب تقدٌراتهم فً جامعة مصراتهلدى طبلب كلٌة التربٌة  الطموح األكادٌمًهل ٌصل مستوى  -1

 ؟ المستوى الفرضً ألنفسهم إلى

ومفهوم الذات األكادٌمً  االندماج األكادٌمًكل من هل توجد فروق بٌن متوسطات درجات مقٌاس  -2

 ؟الجنس :؛ تعزى لمتغٌرلدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته والطموح األكادٌمً

األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً  لدى التنبؤ باالندماج  هل ٌمكن -3

 ؟ طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته

 أهداف الدراسة: 

التنبؤ باالندماج األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات تهدف الدراسة الحالٌة التعرف إلى    

، مع التعرف إلى مستوى مصراتهلدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة  والطموح األكادٌمً ،األكادٌمً

لدى طبلب موضع الدراسة،  ً، والطموح األكادٌمًكل من االندماج األكادٌمً، ومفهوم الذات األكادٌم

مفهوم الذات و ،االندماج األكادٌمًوالتعرف إلى الفروق بٌن متوسطات درجات مقٌاس كل من 

  .متغٌر: الجنستعزي ل؛ بلب موضع الدراسةلدى ط الطموح األكادٌمًو ،األكادٌمً

 أهمٌة الدراسة: 

الدراسة الحالٌة تلقً الضوء على التنبؤ  ؛ فإنَّ تنبثق أهمٌة الدراسة من جانبٌن: األهمٌة النظرٌة  

االندماج األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً لدى طبلب كلٌة التربٌة فً ب

اللٌبٌٌن من قبل، ألنَّه لم ٌعثر الباحثون على مام الدارسٌن، والباحثٌن جامعة مصراته، حٌث لم تحظ باهت

 –الدراسة الحالٌة  اللٌبً تحدًٌدا تناولت موضوع الدراسة الحالٌة، وعلٌه تعتبر المجتمع أي دراسة فً

األولى التً تناولت التنبؤ باالندماج األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات  -فً ضوء علم الباحثٌن

األهمٌة النظرٌة  تبرز كما .ٌمً، والطموح األكادٌمً لدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراتهاألكاد

ٌُعد  عملٌة نفسٌة ذات طبٌعة دافعٌة االندماج األكادٌمً الذي  للدراسة الحالٌة كونها تسلط الضوء على

" فهم االندماج األكادٌمً  أنَّ  إضافةود الفعل اإلٌجابٌة، تتضمن االهتمام، وبذل الجهد، والكفاءة، ورد

خبرات التعلم، واتخاذ القرارات و ،وتقٌٌم جودة التعلم، تعلموتقدمهم فً الٌوفر استبصاًرا بأداء الطبلب، 

تعزٌز فضبًل عن  مبلئمة، مة بنٌة تعلوتهٌئذات الصلة بتوفٌر المصادر، والمقررات، والوسائل، 

ومفهوم الذات  .(0707" )حرب، العمل األكادٌمً العوامل الفردٌة التً تسهم فً اندماج الطبلب فً

األكادٌمً الذي ٌشٌر إلى نظرة الطبلب لقدراتهم األكادٌمٌة، واحترامهم لذواتهم، وكفاٌتهم، ومعتقداتهم، 

وإدراكهم ألبعاد القوة لدٌهم، وقدرتهم على تحمل المسؤولٌة التعلٌمٌة مقارنة بزمبلئهم فً الدراسة الذٌن 

( حٌن أشار أنَّ مفهوم الذات 0705وعزز ذلك محمود )، ى أداء المهمات نفسهاالقدرة عل لدٌهم
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، وتقٌمهم ةاألكادٌمً ٌرتبط بالجانب األكادٌمً، وتتضمن تصورات الطبلب لكفاءتهم األكادٌمٌ

 .ًما ٌمتلكون من مهارات تعلٌمٌة، وأدائهم األكادٌممعتقداتهم علقدراتهم، وإمكاناتهم األكادٌمٌة، و

 إلى تحقٌقه الطبلب الوصول ٌطمح الذي واألكادٌمً ،العلمً المستقبل عتبراألكادٌمً الذي ٌ والطموح
 القدرة ولدٌه مستقبله، تجاه بالتفاؤل ٌتمٌز الطالب الطموح ألنَّ ؛ الجهد، واالجتهاد، والمثابرة خبلل من

 للفشل، وٌتحمل ٌستسلموال  عوائق، من ٌقابله قد ما على التغلب وٌستطٌع حٌاته، أهداف تحدٌد على

( حٌن أشار أنَّ 0705) ، وعضد ذلك أبو العٌشومعناها الحٌاة، بقٌمة ٌشعر فإنَّه وبالتالً؛ اإلحباط،

 فًمستوى الطموح األكادٌمً له من األهمٌة فً الحٌاة؛ ألنَّه من المتغٌرات التً تؤدي دوًرا مهًما 

إلى التطور السرٌع الذي شهده العالم؛ فهو الدافع  أدتالسمات التً  أهمالتوافق، والتكٌف النفسً، ومن 

فراد فً بعض المواقف طار مرجعً ٌؤثر فً سلوك األإ، وهو راألفكاالذي ٌقوم بشخذ الهمم، وتركٌب 

كذلك  .المقبل أدائهالفرد بالنسبة إلى  ٌتخذهالذي  البٌانهداف دون غٌرها، وهو القرار، أو فً تحقٌق األ

الذٌن ٌمثلون  المرحلة الجامعٌةاألهمٌة النظرٌة للدراسة الحالٌة كونها تسلط الضوء على طبلب  تبرز

والتقدم، أحد أعمدة المستقبل، واألمل المنشود لتحقٌق تطلعات أبناء المجتمع نحو التطور، والرقً، 

 .والمساهمة فً مسٌرة الحضارة اإلنسانٌةواالزدهار، والنهضة، 

المكتبة العربٌة، واللٌبٌة بدراسة علمٌة فً اختصاص علم النفس  تزوددراسة الحالٌة إضافًة أنَّ ال    

تناولت ثبلثة من أهم المتغٌرات النفسٌة، وهً: االندماج األكادٌمً، ومفهوم الذات األكادٌمً، والطموح 

 األكادٌمً التً لها تأثٌر كبٌر فً عملٌة التعلم، ومخرجاته.

التنبؤ باالندماج األكادٌمً التطبٌقٌة؛ فإنَّ ما تسفر عنه الدراسة من نتائج فً  أما من حٌث األهمٌة     

لدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً 

ٌلفت أنظار المسئولٌن فً مجال علم النفس فً الجامعة إلى أهمٌة وضع برامج توعوٌة، وإرشادٌة 

الطبلب على طبٌعة الحٌاة الجامعٌة، ومتطلبات االندماج األكادٌمً، وأهمٌته للنجاح فً الحٌاة الطبلع 

الجامعٌة، وتبصرهم بدور كل من مفهوم الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً فً تحقٌق االندماج 

لمزٌد من الدراسات األكادٌمً، كما قد ٌستفٌد من الدراسة الحالٌة الباحثون العرب، واللٌبٌٌن فً إجراء ا

  ذات العبلقة بمتغٌرات الدراسة الحالٌة. 

 :التعرٌفات المفاهٌمٌة واإلجرائٌة

 :Academic Engagement)) االندماج األكادٌمً

 االنسجام خبلل من األكادٌمً التوافق تحقٌق على الجامعً الطالب فً قدرة ٌتمثل :هالباحثون بأنَّ  هٌعرف
ا ٌنعكس هٌئة التدرٌس، والزمبلء، والمساقات الدراسٌة؛ بمامع إدارة الكلٌة، وأعضاء  ًٌ  على إٌجاب

وٌعرف  .النجاح، والتفوق ؛لغاٌة من الدراسة، وبذل الجهد لتحقق اوارتقائه الشخصً، األكادٌمً إنجازه

ا ًٌ ٌاس االندماج األكادٌمً تبًعا للدرجة التً ٌسجلها المفحوصون بأسلوب التقدٌر الذاتً على مق إجرائ

العبلقة مع كل من: إدارة الكلٌة، وأعضاء هٌئة التدرٌس، والزمبلء، والمساقات  األربعة، وهً بمجاالته

 . ٌنالباحث، إعداد: الدراسٌة

 :(Academic Self – Concept) مفهوم الذات األكادٌمً

، األكادٌمٌة الثقة تضمنبط بالجانب األكادٌمً، وٌتالتً تر ٌعرفه الباحثون بأنَّه: أحد أشكال مفهوم الذات

 ،الطالب الجامعً الحترامه لذاتهنظرة  ٌشٌر إلىو ، والتنظٌم الذاتً األكادٌمً،ًاألكادٌم والجهد

على معالجة ما ٌواجهه من مشكبلت بطرق  ، وقدرتهاألكادٌمٌة وإمكاناته، ومهاراته، كفاءتهو ،وقدراته

ا تبًعا للدرجة التً ٌسجلها المفحوصون  .والعملٌة ،ومهاراته العلمٌة إمكانٌاته،مع  تتبلءم ًٌ وٌعرف إجرائ

الثقة األكادٌمٌة، : ، وهًعلى مقٌاس مفهوم الذات األكادٌمً بمجاالته الثبلثةبأسلوب التقدٌر الذاتً 

 .ٌنالباحث، إعداد: والجهد األكادٌمً، والتنظٌم الذاتً األكادٌمً

 : (Academic Aspiration) الطموح األكادٌمً
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 هو الطموح الشخص أنَّ  إلىوتشٌر  ،انسبًٌ  اثباتً  ثابتة سمة( بأنَّه: 0773عرفه معوض وعبد العظٌم )

 .واإلحباط، الفشل وتحمل ،جدٌد هو ما كل وتقبل ،األهداف وضع على والمقدرة ،بالتفاؤل ٌتسم الذي

ا تبًعا للدرجة التً ٌسجلها المفحوصون بأسلوب ًٌ الطموح التقدٌر الذاتً على مقٌاس  وٌعرف إجرائ

التفاؤل، والمقدرة على وضع األهداف، وتقبل الجدٌد، وتحمل  :األكادٌمً بمجاالتها األربعة، وهً

 اإلحباط.

 محددات الدراسة:

 فهومماالندماج األكادٌمً، و وهً: التً تناولتها، لمتغٌراتها تبًعا الدراسة؛ نتائج تعمٌم إمكانٌة تتحدد

 طبلب كلٌة التربٌةعلى  اقتصرت التً الدراسة عٌنة وخصائص ،الطموح األكادٌمًو ،األكادٌمًالذات 

للعام  ألولالدراسة فً الفصل الدراسً ا أدوات تطبٌق تم التً الزمنٌة وبالمدة ،فً جامعة مصراته

 وثباتها( التً وظفت ،)صدقها وخصائصها السٌكومترٌة واألدوات المستخدمة، ،0707/0707الجامعً

 الكمٌة. البٌانات فً جمع تبعاُ  الذي الذاتً التقرٌر وأسلوب الدراسة، لغاٌات

 وإجراءاتها: الدراسة منهجٌة

التنبؤ إلى  التعرف فً المتمثلة الدراسة الحالٌة مشكلة لبحث أسلوًبا مناسًبا بوصفه الوصفً المنهج عتمداُ 

كلٌة لدى طبلب ومستوى الطموح األكادٌمً  ،ًالذات األكادٌممفهوم فً ضوء باالندماج األكادٌمً 

 . هجامعة مصراتفً  تربٌةال

 وعٌنتها: الدراسة مجتمع

للعام  ل الفصل الدراسً األولخبل فً جامعة مصراته طبلب كلٌة التربٌة جمٌع الدراسة مجتمع ٌضم

( 0076( طالٍب، و)072)، منهم طالبةطالًبا، و( 0370) دهمعد(، والبالغ 0707/ 0707) الجامعً

ة الدراسة وتألفت عٌن. جامعة مصراته فً لكلٌة التربٌة وفًقا إلحصائٌات عمادة القبول والتسجٌل طالبةً 

ما  وتمثلالمتٌسرة، طرٌقة الب اتم اختٌاره ( طالبةً 022( طالًبا، و)15منهم ) ،ا، وطالبة( طالبً 060من )

  األصلً. من المجتمع (%5) نسبته

  سة:أدوات الدرا

 , إعداد/ الباحثٌن:االندماج األكادٌمً مقٌاس -أوالا 

منها: والمقٌاس بعد االطبلع على األدب التربوي،  والمقاٌٌس السابقة،  تطوٌرب ونقام الباحث  

المقٌاس ، وٌهدف (0707(، وحرب )0705(، وخضٌر وراضً )0704عفٌفً ) مقٌاس كل من

، وٌتكون المقٌاس هجامعة مصراتطبلب كلٌة التربٌة فً ى لد ندماج األكادٌمًاالمستوى  التعرف إلى

، 1، 2، 3( فقرة، ومن أجل الحصول على تساوي أوزان فقـرات المقٌاس؛ أُعطٌت تقدٌرات: )27من )

، وغٌر موافق، وغٌر موافق موافق بشدة، وموافق، وغٌر متأكدالدرجات: ) س خماسً( لمقٌا0، 0

( فقرات، وتتراوح درجة المجال بٌن 07مقٌاس )ال(، وبلغ عدد فقرات كل مجال من مجاالت بشدة

 درجة.  (077–27)درجة، والدرجة الكلٌة للمقٌاس تتراوح بٌن  (37 –07)

 ،مجالكل  فقرات درجات بٌن بٌرسون ارتباط معامبلت بحسابللمقٌاس  بناءال صدق من التأكد تمو
 قوامها استطبلعٌة عٌنة على المقٌاس تطبٌق خبلل من وذلك ،إلٌه الذي تنتمًللمجال  الكلٌة والدرجة

وتراوحت  ،من خارج عٌنة الدراسة من طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته اً، وطالبة( طالب17)

لعبلقة مع ، ومجال ا(7463-7425)ما بٌن  العبلقة مع إدارة الكلٌة رتباط لفقرات مجالمعامبلت اال

(، 7457-7417) ما بٌن مع الزمبلءالعبلقة ومجال  (،7.67-7.22)ما بٌن  هٌئة التدرٌسأعضاء 

، 7473عند مستوى )  اوهً دالة إحصائًٌ (، 7456-7425) ما بٌن مع المساقات الدراسٌةالعبلقة  ومجال

ا مع ، ودالة إمقٌاس تتمتع بمعامبلت ارتباط جٌدةمجاالت الفقرات  دلٌل على أنَّ وهذا ، (7470 ًٌ حصائ
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من  أكدكما تم الت .ت مجاالت المقٌاس بمعامل صدق جٌدإلى تمتع فقرا؛ مما ٌشٌر الدرجة الكلٌة للمجال

،  (Cronbach alpha)دالالت ثبات المقٌاس بحساب االتساق الداخلً باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

المستوى وتم احتساب ٌشٌر إلى صبلحٌة المقٌاس.  جٌد، وهو معامل ثبات (7462)وبلغت قٌمته 

(، ثم قسمة 03( وٌساوي )3، 2، 1، 0، 0الفرضً من خبلل جمع درجات أوزان بدائل المقٌاس: )

 .%(47؛ أي ما ٌعادل )(1( = )03/3الناتج على عددها، وٌساوي )

ا ٌا  , إعداد/ الباحثٌن:الذات األكادٌمًمفهوم  مقٌاس -ثان

منها: والمقٌاس بعد االطبلع على األدب التربوي،  والمقاٌٌس السابقة،  تطوٌرب ونقام الباحث  

 التعرف إلىالمقٌاس ، وٌهدف (0707(، وأحمد وأمٌن )0705(، وتعلب )0704حبٌب ) مقٌاس كل من

( فقرة، 14، وٌتكون المقٌاس من )هجامعة مصراتطبلب كلٌة التربٌة فً ى لد الذات األكادٌمًمفهوم 

 س ثبلثً( لمقٌا0، 0، 1حصول على تساوي أوزان فقـرات المقٌاس؛ أُعطٌت تقدٌرات: )ومن أجل ال

، وتتراوح ة( فقر00مقٌاس )ال(، وبلغ عدد فقرات كل مجال من مجاالت نعم، بٌن بٌن، الالدرجات: )

 درجة.  (076 –14)درجة، والدرجة الكلٌة للمقٌاس تتراوح بٌن  (14 – 00)درجة المجال بٌن 

 ،مجالفقرات كل  درجات بٌن بٌرسون ارتباط معامبلت بحسابالبناء للمقٌاس  صدق من التأكد تمو
 قوامها استطبلعٌة عٌنة على المقٌاس تطبٌق خبلل من وذلك ،للمجال الذي تنتمً إلٌه الكلٌة والدرجة

وتراوحت  ،اً، وطالبة من طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته من خارج عٌنة الدراسة( طالب17)

ما الجهد األكادٌمً ، ومجال (7467-74157) ما بٌن الثقة األكادٌمٌة معامبلت االرتباط لفقرات مجال

عند  اوهً دالة إحصائًٌ (، 7461-7430) ما بٌن ال التنظٌم الذاتً األكادٌمً، ومج(7460-7420)بٌن 

، بمعامبلت ارتباط جٌدةمقٌاس تتمتع مجاالت الفقرات  وهذا دلٌل على أنَّ ، (7470، 7473مستوى )

ا مع الدرجة الكلٌة  ًٌ فقرات مجاالت المقٌاس بمعامل صدق ؛ مما ٌشٌر إلى تمتع للمجالودالة إحصائ

من دالالت ثبات المقٌاس بحساب االتساق الداخلً باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  أكد. كما تم التجٌد

(Cronbach alpha) ( وهو معامل ثبات 7477، وبلغت قٌمته ،)ٌشٌر إلى صبلحٌة المقٌاس مرتفع ،

 :وٌساوي( 1، 0، 0): المستوى الفرضً من خبلل جمع درجات أوزان بدائل المقٌاسوتم احتساب 

 .%(44445؛ أي ما ٌعادل )(0)( = 4/1) :(، ثم قسمة الناتج على عددها، وٌساوي4)

ا   العظٌم: دمعوض وعب /الطموح األكادٌمً, إعدادمقٌاس  –ثالثا

مجاالت  أربعةعلى ل (، وٌشتم0773عبد العظٌم " عام )سٌد معوض ومحمد أعد هذا المقٌاس " 

( 07وٌشمل )  المقدرة على وضع األهداف،مجال و( فقرة، 00وٌشمل )التفاؤل، مجال هى: ورئٌسة، 

وٌجٌب ( فقرات، 4)وٌشمل ، تحمل اإلحباطمجال و ( فقرات،6وٌشمل ) تقبل الجدٌد،مجال و فقرات،

)دائًما( تأخذ أربع  : المفحوص على عبارات المقٌاس باختٌار اإلجابة التً تتبلءم معه لئلجابات اآلتٌة

وتم ، درجات، )وكثًٌرا(، تأخذ ثبلث درجات، )وأحٌاًنا( تأخذ درجتٌن، )ونادًرا( تأخذ درجة واحدة

اب معامبلت الصدق بٌن الفقرة، بحسمقٌاس باستخدام صدق المحك، وذلك حساب معامبلت صدق ال

وحساب الصدق التبلزمً (، 7454-7404والدرجة الكلٌة للمقٌاس، وتتراوح معامبلت الصدق ما بٌن )

، وتم حساب (7464(، وتراوح معامل الصدق )0753مع مقٌاس مستوى الطموح :) كامٌلٌا عبد الفتاح، 

، وبلغ والتجزئة النصفٌة(، 7456الثبات )وبلغ معامل :إعادة القٌاس، معامل ثبات المقٌاس بطرٌقتً

  .صدق، وثبات مرتفعة ت، وهً معامبل(7475معامل الثبات )

 ،مجالفقرات كل  درجات بٌن بٌرسون ارتباط معامبلت بحسابالبناء للمقٌاس  صدق من التأكد تمو

 قوامها استطبلعٌة عٌنة على المقٌاس تطبٌق خبلل من وذلك ،للمجال الذي تنتمً إلٌه الكلٌة والدرجة

، وتراوحت اً، وطالبة من طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته من خارج عٌنة الدراسة( طالب17)

ما  المقدرة على وضع األهداف، ومجال (7457-7.15ما بٌن )التفاؤل معامبلت االرتباط لفقرات مجال 
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-7437ما بٌن ) اإلحباطومجال تحمل ، (7457-7422ما بٌن ) ، ومجال تقبل الجدٌد(7.60-7420بٌن )

مجاالت المقٌاس فقرات  وهذا دلٌل على أنَّ ، (7470، 7473عند مستوى ) اوهً دالة إحصائًٌ (، 7443

ا مع الدرجة الكلٌة للمجال، ودالة إجٌدة تتمتع بمعامبلت ارتباط  ًٌ فقرات إلى تمتع ؛ مما ٌشٌر حصائ

من دالالت ثبات المقٌاس بحساب االتساق الداخلً  أكد. كما تم التالمقٌاس بمعامل صدق جٌدمجاالت 

 مرتفعة(، وهو معامل ثبات 7470، وبلغت قٌمته ) (Cronbach alpha)باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

المستوى الفرضً من خبلل جمع درجات أوزان بدائل وتم احتساب ، ٌشٌر إلى صبلحٌة المقٌاس

؛ أي (043)( = 07/2ثم قسمة الناتج على عددها، وٌساوي )(، 07وٌساوي )( 2، 1، 0، 0) :المقٌاس

 .%(4043ما ٌعادل )

 وتفسٌرها: الدراسة نتائج عرض 

 وتفسٌرها: األول سؤالالنتائج عرض  

 طالب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته لدى االندماج األكادٌمًهل ٌصل " :على نص السؤال األول

 ؟"الفرضًالمتوسط حسب تقدٌراتهم ألنفسهم إلى 

بحساب المتوسطات الحسابٌة، واإلنحرافات المعٌارٌة،  ونقام الباحثاألول؛  على السؤال ئلجابةول

، مقٌاس االندماج األكادٌمًالت لمجا واألوزان النسبٌة، وقٌمة )ت( لعٌنة واحدة، ومستوى دالالتها

 والدرجة الكلٌة للمقٌاس، كما هو مبٌن فً الجدول اآلتً: 

مستوى  كشف عنلل قٌمة )ت( لعٌنة واحدة واإلنحرافات المعٌارٌة و المتوسطات الحسابٌة (7) جدول

 (.787والدرجة الكلٌة للمقٌاس ) ن =  االندماج األكادٌمً مقٌاس التامج

االندماج مقٌاس مجاالت 

 األكادٌمً

 المتوسط 

 الحسابً

 الوزن 

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري

 قٌمة 

 )ت( 

مستوى 

 الداللة

 *** 12.55 0.427 68.00% 04.2  .العالقة مع إدارة الكلٌة

العالقة مع أعضاء هٌئة 

 .التدرٌس
0408 %65.60 0.432 8.89 *** 

 *** 13.12 0.427 68.20% 04.7 .العالقة مع الزمالء

 *** 7.24 0.654 67.00% 0403 .العالقة مع المساقات الدراسٌة

الندماج  لمقٌاس االدرجة الكلٌة 

 .األكادٌمً
0403 %67.20 0.309 15.78 *** 

 .%(32؛ أي ما ٌعادل )(0) =فرضًالمستوى ال -

 24227*** دالة عند مستوى 

 040.7( =  0-787لدرجة حرٌة )   24227حدود الداللة اإلحصائٌة لقٌمة )ت(عند مستوى   -

الت الجدولٌة لمستوى مجان قٌمة )ت( : قٌمة )ت( المحسوبة أكبر مٌتضح من الجدول السابق أنَّ 

لمجال العبلقة مع المستوى الحسابً حٌث بلغ  ،، والدرجة الكلٌة للمقٌاسمقٌاس االندماج األكادٌمً

العبلقة مع الزمبلء (، ومجال .1.2) ومجال العبلقة مع أعضاء هٌئة التدرٌس(، 1427) إدارة الكلٌة

(، وأنَّه ٌزٌد 1414الدرجة الكلٌة للمقٌاس )و(، 1413ومجال العبلقة مع المساقات الدراسٌة )(، 1420)
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، والدرجة الكلٌة للمقٌاس مجاالت مقٌاس االندماج األكادٌمًمستوى  أي أنَّ  ؛(1عن المستوى الفرضً )

 . (1فرضً )حسب تقدٌراتهم ألنفسهم عن المستوى ال زٌدٌطبلب كلٌة التربٌة، جامعة مصراته  لدى

(، وأل حبٌط وأحمد 0705كل من خضٌر وراضً )دراسة  مع نتائج الحالٌة وتتفق نتائج الدراسة

امعً المستوى الفعلً لبلندماج الج أنَّ  ( التً أظهرت0707(، وعباس )0706(، والزهرانً )0706)

 .جامعة أعلى من المتوسط الفرضًلدى طبلب ال

 نحو السعً فً الجامعة طبلب بها ٌمر   التً المرحلة طبٌعة مع تتفق نتٌجة منطقٌة حٌثهذه ال ُتعدَّ و
 .وأهدافهم، طموحاتهم تحقٌق أجل من حماسالوالدافعٌة، و، والمثابرة، واالجتهاد والجد، الذات، تحقٌق

ا معلدٌهالذٌن أنَّ الطبلب إلى  هذه النتٌجة وٌعزو الباحثون ًٌ ا إٌجاب ًٌ الجامعً المحٌط  م اندماًجا أكادٌم

التً  كلٌةإدارة المع الطٌبة العبلقة مثل فً توالذي ٌوافًقا طًٌبا مع الحٌاة الجامعٌة، حققوا انسجاًما، وت

والتواصل معهم، واهتمامها بمرافقها المختلفة، وتطوٌرها،  وراحتهم، م طبلبها،احترتعمل على ا

العبلقة الطٌبة إلى  إضافةً ها بأخبلقٌات العمل الجماعً، وتحلى موظفو ،ومواكبتها للتطور التكنولوجً

ة بٌن الطبلب، والعبلقة الحمٌد لطبلبهم،هم، وتقدٌرهم، واحترامهم مع أعضاء هٌئة التدرٌس، وحب

وحبهم، ومٌلهم للدراسة، ومشاركتهم فً األعمال الدراسٌة، بعض، بعضهم ب وقضاء وقت طوٌل مع

بحٌاتهم االجتماعٌة،  ، وارتباط بعض مفردات المساقات الدراسٌةدافعٌة نحو الدراسةالواالهتمام ب

داخل  هم، وتوفٌر المناخ الدراسً الذي ٌساعد على إشباع حاجاتواالستفادة منها فً التعامل مع اآلخرٌن

 ة، وتهٌئة إدارة الكلٌة الفرص؛ كً ٌقوموا بدورهم اإلٌجابً، والفعال أثناء مسٌرتهم العلمٌةالكلٌ
، طاقاته حسب منها ٌحتاجه ما طالب كل وإعطاء ممكن، قدر بأكبر التعلٌم من لبلستفادة والمتاحة ،البلزمة

 والتركٌز الدراسة، على واإلقبال ،الهمة وتثٌر التعلم، على الطالب تحث التً الدوافع إثارة، ووقدراته
 بٌن االستطبلع، والموازنة وحب والفهم، ،المعرفة فً الرغبة فً تتمثل التً الداخلٌة الدوافع على

 الغٌرة؛ إلى ٌدفع بما ؛همبٌن التنافس وإثارة ،طموحهم ومستوى الطبلب، وقدراتالمقررات الدراسٌة، 

 .بالدراسة واالهتمام

 االندماجحٌن أشارا أنَّ Gottschalg & Zollo, 2007) ) وزولو جوتسٌشالجكل من  وعزز ذلك 

 النفسٌة، ومتطلباتهم الطبلب، احتٌاجات لتلبٌة بٌئة التعلم مهٌأة كانت كلما ؛ أيالتعلم ببٌئة ٌتأثر األكادٌمً

 Kyalo, Chumba) كامبا كاٌلو و. ًكلما دفعت إلى تحقٌق أعلى درجة من االندماج األكادٌم والعقلٌة

قدرة الطالب على تحقٌق االندماج، واالنسجام ٌتم من خبلل أنَّ االندماج األكادٌمً  حٌن أشارا (2011,

ة المختلفة التً تقدمها طنشألالتدرٌس، وا هٌئةبٌنه، وبٌن كل من أقرانه، والبٌئة الجامعٌة، وأعضاء 

 الجامعة.

 ثانً وتفسٌرها:ال سؤالالنتائج عرض 

طالب كلٌة التربٌة فً جامعة  لدى األكادٌمً مفهوم الذاتهل ٌصل " :نص السؤال الثانً على

 ؟"المتوسط الفرضًحسب تقدٌراتهم ألنفسهم إلى  مصراته

بحساب المتوسطات الحسابٌة، واإلنحرافات المعٌارٌة،  ونقام الباحث؛ ثانًال على السؤال ئلجابةول

، األكادٌمًالت مقٌاس االندماج لمجا واألوزان النسبٌة، وقٌمة )ت( لعٌنة واحدة، ومستوى دالالتها

 والدرجة الكلٌة للمقٌاس، كما هو مبٌن فً الجدول اآلتً: 
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مستوى  كشف عنلل قٌمة )ت( لعٌنة واحدة واإلنحرافات المعٌارٌة و المتوسطات الحسابٌة (0) جدول

 (.787والدرجة الكلٌة للمقٌاس ) ن = مفهوم الذات األكادٌمً  مقٌاس التامج

 .%(33431؛ أي ما ٌعادل )(0)= فرضًالمستوى ال -

 24227*** دالة عند مستوى 

 040.7( =  0-787لدرجة حرٌة )   24227حدود الداللة اإلحصائٌة لقٌمة )ت(عند مستوى  -

الت ن قٌمة )ت( الجدولٌة لمستوى مجاالمحسوبة أكبر م : قٌمة )ت(ٌتضح من الجدول السابق أنَّ 

لمجال الثقة المستوى الحسابً حٌث بلغ  ،األكادٌمً، والدرجة الكلٌة للمقٌاس مفهوم الذاتمقٌاس 

، (0422) التنظٌم الذاتً األكادٌمً(، ومجال 0.34)الجهد األكادٌمً(، ومجال 0424) ةاألكادٌمٌ

مجاالت مقٌاس مستوى  أي أنَّ  ؛(0وأنَّه ٌزٌد عن المستوى الفرضً ) (،0427والدرجة الكلٌة للمقٌاس )

حسب  زٌدٌطبلب كلٌة التربٌة، جامعة مصراته  األكادٌمً، والدرجة الكلٌة للمقٌاس لدى مفهوم الذات

 . (0) فرضًتهم ألنفسهم عن المستوى التقدٌرا

وأحمد ، (0707) ورزق والجرموزيالمخبلفً كل من مع نتائج دراسة  نتائج الدراسة الحالٌة تختلف

لدى طبلب جامعة  ًمستوى مفهوم الذات األكادٌم أنَّ  التً أبانت (0707، والطراونة )(0707وأمٌن )

 .وطبلب الجامعات األردنٌة جاء متوسًطا جامعة الملك خالد،وطالبات كلٌة العلوم واآلداب، و، صنعاء

للمنافسة، وعدم الخوف منها،  همحبً ف األكادٌمٌةالطبلب  ةثق إلى هذه النتٌجةوٌعزو الباحثون 

واعتمادهم على ذاتهم فً حل األنشطة الدراسٌة، وتصورهم المستقبلً للدراسة، ووجود قدرات تؤهلهم 

وقدراتهم تناسب أهدافهم الدراسٌة، نشاطات األكادٌمٌة، النجاح فً الدراسة، وتفوقهم على زمبلئهم فً ال

والتفوق على لدراسة، والمشاركة فً جمٌع المسابقات العلمٌة فً الكلٌة، وعزٌمة فً اووجود إصرار، 

متابعة السعً نحو التفوق، واآلخرٌن دون االعتماد على اآلخرٌن، إضافة إلى الجهد األكادٌمً فً 

المشاركة الفاعلة فً الكلٌة، والحرص على متابعة المحاضرات، والتركٌز أثناء المحاضرات، و

ستغبلل جمٌع قدراتهم لتحسٌن مستواهم نجاز النشاطات المكلفٌن بها، واص على إوالحرالمحاضرات، 

لخاصة فً تحسٌن المستوى وتنفٌذ كل ما ٌطلبه أعضاء هٌئة التدرٌس، واستغبلل القدرات االدراسً، 

ووضع جدول اتهم الدراسٌة، ومساعدة زمبلئهم فً واجبومتابعة المحاضرات أول بأول، الدراسً، 

سً، والتعلم من الفشل، والنجاح الدرا ،األعمال الدراسٌة، والتخطٌط المسبق للدراسةزمنً لكل 

ٌق سعً دوًما للتحقوتصحٌح األخطاء باستمرار، والومقارنة أدائهم مع أهداف زمبلئً المعدة من قبل، 

 عونومحاولة عدم تكرار أي خطأ ٌق ،والدراسة لبلمتحانات قبلبه،  األهداف، وإنهاء أي عمل ٌقومون

 فٌه مسبًقا.

 مجاالت مفهوم الذات

 األكادٌمً

 المتوسط 

 الحسابً

 الوزن 

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري

 قٌمة 

 )ت( 

مستوى 

 الداللة

 *** 19.734 0.315 81.92 % 2.46 الثقة األكادٌمٌة.

 *** 21.884 0.344 85.25 % 2.56 الجهد األكادٌمً.

 *** 16.644 0.354 81.25 % 2.44 التنظٌم الذاتً األكادٌمً.

الدرجة الكلٌة لمفهوم 

 الذات األكادٌمً. 
2.49 % 82.92 0.281 23.241 *** 
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 الجانب فً بالكفاٌة الطبلب شعورأنَّ ( حٌن أشارا 0707) وعلٌوات زٌتون أبًكل من وعزز ذلك 

أنَّ  ا( حٌن أشار0702القٌسً وخلف )و، ملدٌه مرتفع أكادٌمً ذات مفهوم تطوٌر إلى ٌؤدي قد األكادٌمً

المستوٌات المرتفعة عن مفهوم  نَّ السابقة، إذ إنجازات األكادٌمٌة إلمستوى الذات األكادٌمٌة جاء نتٌجة ا

الذات األكادٌمٌة ترتبط بمستوٌات مرتفعة من اإلنجازات األدائٌة، فضبًل عن أفكارهم المسبقة عن 

( 0707أحمد وأمٌن )و ،إمكانٌاتهم، وقدراتهم، والمهام التً ٌؤدونها، والنشاطات البلزمة لتحقٌق ذلك

؛ ٌؤثر بشكل زمٌبلتال بٌن ادٌم أدلة علمٌة فً الموضوع الذي ٌتم مناقشتهأنَّ القدرة على تقحٌن أشارا 

األكادٌمً التً تؤثر بشكل مباشر على مفهوم الذات  والجهدمباشر على نتائج كل من الثقة األكادٌمٌة، 

 .لدٌهن األكادٌمً

 ثالث وتفسٌرها:ال سؤالالنتائج عرض 

طالب كلٌة التربٌة فً جامعة  لدى األكادٌمً الطموح مستوىهل ٌصل " :نص السؤال الثالث على

 ؟"ى المستوى الفرضًحسب تقدٌراتهم ألنفسهم إل مصراته

بحساب المتوسطات الحسابٌة، واإلنحرافات المعٌارٌة،  ون؛  قام الباحثثانًال على السؤال ئلجابةول

، الطموح األكادٌمًالت مقٌاس لمجا واألوزان النسبٌة، وقٌمة )ت( لعٌنة واحدة، ومستوى دالالتها

 والدرجة الكلٌة للمقٌاس، كما هو مبٌن فً الجدول اآلتً: 

مستوى  كشف عنلل قٌمة )ت( لعٌنة واحدة واإلنحرافات المعٌارٌة و المتوسطات الحسابٌة (0) جدول

 (.787والدرجة الكلٌة للمقٌاس ) ن = الطموح األكادٌمً  مقٌاس التامج

 .%(30432؛ أي ما ٌعادل )(043)فرضً= المستوى ال -

 24227*** دالة عند مستوى 

 040.7( =  0-787لدرجة حرٌة )   24227حدود الداللة اإلحصائٌة لقٌمة )ت(عند مستوى  -

الت ن قٌمة )ت( الجدولٌة لمستوى مجاأكبر م : قٌمة )ت( المحسوبةٌتضح من الجدول السابق أنَّ 

 لمجال التفاؤلالمستوى الحسابً حٌث بلغ  ،األكادٌمً، والدرجة الكلٌة للمقٌاس مقٌاس الطموح

ومجال تحمل (، 1403) (، ومجال تقبل الجدٌد1475)المقدرة على وضع األهداف(، ومجال 1407)

 أي أنَّ  ؛(043) وأنَّه ٌزٌد عن المستوى الفرضً (،1401والدرجة الكلٌة للمقٌاس )(، 1400اإلحباط )

طبلب كلٌة التربٌة، جامعة  األكادٌمً، والدرجة الكلٌة للمقٌاس لدى الطموحمجاالت مقٌاس مستوى 

  (.043) فرضًتهم ألنفسهم عن المستوى الحسب تقدٌرا زٌدٌمصراته 

 مجاالت الطموح األكادٌمً
 المتوسط 

 الحسابً

 الوزن 

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري

 قٌمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 *** 19.881 24.13 80.00 % 3.20 التفاؤل.

المقدرة على وضع 

 .هدافاأل
3.07 % 76.75 0.594 12.941 *** 

 *** 17.716 0.493 78.75 % 3.15 تقبل الجدٌد.

 *** 17.747 0.457 77.75 % 3.11 تحمل اإلحباط.

 *** 21.465 0.400 78.25 % 3.13 .للمقٌاس الدرجة الكلٌة
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 أبو العٌشو، (0704) (، وجاسم0702باقادر)كل من دراسة الدراسة الحالٌة مع نتائج  ائجتتفق نتو

من  علىأجاء  لدى طبلب الجامعة ًالمستوى الفعلً للطموح األكادٌم التً أظهرت أن( 0705)

 .المستوى الفرضً

( التً أوضحت أنَّه ٌوجد مستوى طموح 0776الدراسة الحالٌة مع نتائج دراسة مظلوم ) وتختلف نتائج

 مستوىأنَّ التً أبانت ( 0707دراسة بالمٌن وعبد الحً )و جامعة بغداد،منخفض لدى كلٌة التربٌة فً 

 أنَّ ( التً أظهرت 0704عبٌد )طالب الجامعً جاء بدرجة متوسطًة، ودراسة ال لدى األكادٌمً الطموح

طالبات كلٌة التربٌة، جامعة  لدىى الطموح، والدرجة الكلٌة للمقٌاس مستومستوى مجاالت مقٌاس 

 .المتوسط من أقلٌقع  لٌبٌادولة بطرابلس 

شعور الطبلب بالتفاؤل نحو المستقبل، وانشغال التفكٌر فٌه، والتطلع نحوه،  وٌعزو الباحثون ذلك إلى

استمرار الحٌاة مهما حدث من ضغوطات، واالستفادة من التجارب الستعداد لمواجهته، وتحدٌاته، ووا

الحٌاة، والسعً لتحقٌق ما هو أفضل فً الحٌاة، السابقة، وخاصة غٌر موفقة، والشعور بالرغبة فً 

والسعً لتحقٌقها، ومعرفة ما ٌرٌدون أن ، وقدرة الطبلب على وضع األهداف، االستسبلم للفشل وعدم

، والثقة فً تحقٌق أهدافهم، والتغلب على مواجهة العقبات، ووضع أهداف حٌاتٌة واقعٌة، ٌفعلوا

، وتحدٌدها، وتوجٌه إمكانٌاتهمعلى تعدٌلها فً ضوء الظروف، وتحدٌدها فً ضوء إمكانٌاتهم، والقدرة 

، والقدرة على توظٌف التطورات التكنولوجٌة المطلوبة، والرغبة فً مواكبة التحوالت واالستفادة منها

الجوهرٌة التً ٌشهدها العلم، وإدراك أنَّ الحٌاة متغٌرة، وأنَّ التجدٌد أساس استمرارها، والسعً وراء 

جدٌدة، والرغبة الحثٌثة على كل ما هو جدٌد، وتحمل اإلحباط، ووضع أهداف بدٌلة، المعرفة ال

     نَّ الفشل أول خطوات النجاح.       ستبدال أهدافهم التً لم تتحقق، وأوا

الطموح األكادٌمً بالمٌل إلى  ٌتمٌز الفرد ذو أشار أنَّه حٌن (0777) حلبًالوعزز ذلك  

الكفاح، ونظرته إلى الحٌاة متفائلة، وٌعتمد على نفسه فً إنجاز مهامه، ومثابر فً األعمال التً ٌقوم 

بها، وٌمٌل إلى التفوق، وٌحدد أهدافه بشكل دقٌق، وال ٌقتنع بالقلٌل، وال ٌرضى بمستواه الراهن، 

مور إلى الظروف، ولدٌه الثقة بنفسه، وٌتغلب على وٌضع الخطط للوصول إلى أهدافه، وال ٌترك األ

وٌحدد أهدافه، وخططه وٌتمتع بالصبر، واألناة، وموضوعً فً تفكٌره،  جهه، االعقبات التً تو

 خبرات النجاح تؤثر نَّ أشار أ( حٌن 0773) رشبٌون مع اآلخرٌن، و، ومتعاالمستقبلٌة بشكل مناسب

ا فً رفع مستوى الطموح؛ فالفرد عندما ٌنجح فً أمر ما؛ فإنَّ  ًٌ ذلك ٌزٌد من ثقته بنفسه، وٌرفع  إٌجاب

من مستوى طموحه؛ فالنجاح ٌولد النجاح فً أغلب األحٌان، ومثل هذا النجاح ٌعطً الفرد فرصه 

ر أنَّ  حٌن أشا( 0704)عنزي الو ل، وكل هذا ٌزٌد من مستوى طموحه،أفضل فً نظرته للمستقب

نجازه، أو بلوغه، ومستوى علمً ٌطمح إلمفهوم مستوى الطموح هو مستوى ٌسعى الفرد إلى تحقٌقه، 

عنصر من جوانب حٌاتٌة مختلفة؛ وٌتم من خبلله مواجهة اإلحباط، بالتفاؤل، وهو  هوٌتمثل فً تحقٌق

مً المرتفع ٌؤدي ( حٌن أشارت أن  اإلحساس بالطموح األكاد0705ٌالعٌش )، وأبو عناصر الدافعٌة

بالفرد إلى الشعور بالنجاح، والقدرة على تخطٌط حٌاة مستقبلٌة متفائلة، وذلك باستثمار الفرص التً 

نَّ اإلحساس بالطموح األكادٌمً ٌؤدي إلى استبصار الفرد إلى التعامل مع المعوقات تسنح أمامه، كما أ  

علٌها ٌعزز لدى الفرد الثقة بقدراته، وامكانٌاته، ومعرفته إلى أٌن ٌتجه؛  والتغلبتعامبًل أكثر فاعلٌة، 

لذاتٌة إلحساسه بكفاءته ا ؛لتحقٌق أهدافه، وطموحاته، وأنَّ نظرة الفرد هنا تكون نظرة تفاؤلٌة لؤلمور

     على واقعه، ومستقبله.  التً تنعكس بصورة إٌجابٌة
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 رابع وتفسٌرها:ال سؤالالنتائج عرض 

كل من االندماج األكادٌمً هل توجد فروق بٌن متوسطات درجات مقٌاس ": لسؤال الرابع علىنص ا

عزى ؛ ت  ومفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً لدى طالب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته

 ؟"الجنس  لمتغٌرات:

فً متغٌرات:  الفروقاختبار )ت( للكشف عن  استخدامب ون؛ قام الباحثرابعال ولئلجابة على السؤال

االندماج األكادٌمً، ومفهوم الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً لدى طبلب كلٌة التربٌة فً جامعة 

 وضح ذلك.، والجدول اآلتً ٌ؛ تبًعا لمتغٌر الجنسمصراته

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة )ت( ومستوى داللتها لمجاالت مقٌاس .) جدول

ا لمتغٌر الجنسمن كل   .االندماج األكادٌمً ومفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً؛ تبعا

 البٌان
 العدد الجنس المتغٌرات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 قٌمة

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 

 

 

 

مقٌاس االندماج 

 .األكادٌمً

إدارة العالقة مع  مجال

 .الكلٌة

 0.414 3.39 144 أنثى
24311 /// 

 0.479 3.44 37 ذكر

 أعضاءالعالقة مع مجال 

 .هٌئة التدرٌس

 0.388 3.31 144 أنثى
1.621 /// 

 0.572 3.18 37 ذكر

 .العالقة مع الزمالءمجال 
 0.402 3.40 144 أنثى

1.155 /// 
 0.514 3.49 37 ذكر

العالقة مع مجال 

 .الدراسٌة المساقات

 0.645 3.32 144 أنثى
1.119 /// 

 0.688 3.46 37 ذكر

 .للمقٌاس الدرجة الكلٌة
 0.617 0.299 3.36 144 أنثى

/// 
  0.351 3.39 37 ذكر

 

 

مقٌاس مفهوم 

 .الذات األكادٌمً

 مجال الثقة األكادٌمٌة.
 0.309 04.3 144 أنثى

243.0 /// 
 0.337 2.43 37 ذكر

 مجال الجهد األكادٌمً.
 0.347 2.57 144 أنثى

0.736 /// 
 0.335 2.52 37 ذكر

التنظٌم الذاتً مجال 

 األكادٌمً.

 0.318 2.46 144 أنثى
2.192 /// 

 0.460 2.32 37 ذكر

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس.
 0.271 2.50 144 أنثى

1.448 /// 
 0.314 2.42 37 ذكر
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مقٌاس الطموح 

 .األكادٌمً

 مجال التفاؤل.  
 0.391 3.23 144 أنثى

74.33 /// 
 0.712 3.10 37 ذكر

 مجال المقدرة 

 .على وضع األهداف

 0.551 3.11 144 أنثى
1.874 /// 

 0.723 2.91 37 ذكر

 تقبل الجدٌد.مجال 
 0.444 3.19 144 أنثى

1.665 /// 
 0.639 3.00 37 ذكر

 تحمل اإلحباط.مجال 
 1.196 0.433 3.13 144 أنثى

/// 
  0.542 3.03 37 ذكر

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس.
 1.611 0.340 3.17 144 أنثى

/// 
  0.568 3.01 37 ذكر

 74.3( =  0-787لدرجة حرٌة )   2423حدود الداللة اإلحصائٌة لقٌمة )ت(عند مستوى  -

كل من االندماج مقٌاس ال توجد فروق بٌن متوسطات درجات  :هٌتضح من الجدول السابق أنَّ 

 .والطموح األكادٌمً؛ تبًعا لمتغٌر الجنس ،ومفهوم الذات األكادٌمً ،األكادٌمً

فً فروق ( التً أظهرت عدم وجود 0706الزهرانً ) تتفق نتائج الدراسة الحالٌة مع نتائج دراسةو

( التً (Schernoff,2013 شٌرنوف مع نتائج دراسةتختلف ، بٌنما االندماج األكادٌمً لدى الجنسٌن

 أوضحت وجود فروق معنوٌة فً االندماج األكادٌمً؛ تبًعا لمتغٌر الجنس، ولصالح اإلناث.

 فً فروق وجود عدم أوضحت التً (0773) سعٌد بنالدراسة الحالٌة مع نتائج دراسة  تتفق نتائجكما 

 & Taylor تاٌلور وبارسون مع نتائج دراسةلدى الجنسٌن، بٌنما تختلف  األكادٌمً الذات مفهوم

Parsons, 2011)) ًًعا لمتغٌر الجنس، ؛ تباألكادٌمً الندماجا مفهوم فً فروق وجود بانتأ الت

، (0774فراج ومحمود )كل من ة دراسالدراسة الحالٌة مع نتائج  تختلف نتائجوولصالح الذكور. 

، (0703سعدات )و، Afzalur & Dulumoni,2013))ودولومونً  أفزالرو، (0700الرواحنه )و

ٌة بٌن الجنسٌن فً مستوى الطموح األكادٌمً، ووجود فروق معن التً أظهرت( 0703وعبد العزٌز )

 ولصالح الذكور. 

لدى طبلب  واألكادٌمٌة ،والتعلٌمٌة ،ةالبٌئٌ الظروف ه، وتشابلتقاربنظًرا منطقٌة؛ نتٌجة هذه الُتعد  و

 .من متغٌرات الدراسة كل فً الطبلب درجات متوسطات تقارب إلى ٌشٌر مما عٌنة الدراسة؛

( حٌن أشارت أنَّه فً ضوء طبٌعة األنشطة الطبلبٌة، واللوائح 0704) عفٌفًكل من ذلك  أكدتو

االندماج الدراسٌة بالجامعة؛ ربما ال تؤدي بشكل ملحوظ لوجود فروق معنوٌة بٌن الجنسٌن فً 

نَّ الفرص متاحة بصورة متساوٌة أمام الطبلب األكادٌمً لدى الطبلب، ومجاالته الفرعٌة،  كما أً 

لممارسة السلوكٌات األكادٌمٌة الصفٌة، والبلصفٌة، والتعبٌر عن مشاعرهم تجاه بٌئة التعلم الخاصة 

ء الضوابط المحددة، بهم، وللتواصل مع زمبلئهم، وخاصة فً ظل انفتاح المجتمع الجامعً فً ضو

والتً ٌرتضٌها المجتمع، كما أنَّ أعضاء هٌئة التدرٌس ال ٌفرقون بٌن الطبلب فً تشجٌعهم على 

الحموي ، والتواصل سواء فً قاعات المحاضرات، أو الساعات المكتبٌة، وذلك طبًقا للوائح الجامعٌة

ذات األكادٌمً؛ تبًعا لمتغٌر أنَّه ٌفسر عدم وجود فروق معنوٌة فً مفهوم الحٌث أشارت ( 0707)

 نواحً فً بٌنهم مساواةوالحد سواء،  علىالجنسٌن  اهتمام إلىت والثقافة أد الوعً،نَّ زٌادة الجنس إلى أً 
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ا ٌنعكس مما جمٌعها؛ الحٌاة ًٌ  نَّ إ حٌثُ  لدٌهم، ذات مفهوم نموو ، وتبلور شخصٌاتهم النمو، على إٌجاب
 بٌن الفروق انخفضت فلقد بٌنهم؛ امفٌ تمٌز تعد لم على التحصٌل  والقدرة واحدة، أمامهم النمو فرص

عدم وجود  يعزأنَّه ٌُ حٌن أشار ( 0704القللً )، ولدٌهم األكادٌمً الذات مفهوم تكوٌن فً الجنسٌن

 ةمستقبلٌ أهداف سعً الطبلب نحو تحدٌد إلى فروق معنوٌة فً الطموح األكادٌمً؛ تبًعا لمتغٌر الجنس
 الطموح وأنَّ  بحٌاتهم، ٌغٌر أن ممكن معٌن أكادٌمً مستوى على حصولهم بأنَّ  األمل وتقوٌة لطموحهم،
، العلمً والتحصٌل التطور، مواكبة على إلحساسهم وذلك ؛خبلل الجنسٌن من والسعً له األكادٌمً،

الفرد،  بها ٌمر   التً الخبرات الحٌاتٌة خبلل من وٌتقدم ٌنمو، األكادٌمً الطموح أنَّ مستوى إضافةً 

النجاح؛  أسباب عن إلى الدراسة بجدٌة تدفعه المنافسة وأنَّ  األكادٌمً، لهدفه الوصول على واإلصرار

 والنجاح. التطوٌر، ولمواصلة

 خامس وتفسٌرها:ال سؤالالنتائج عرض 

التنبؤ باالندماج األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً  هل ٌمكن ": نص السؤال الخامس على

 ؟  والطموح األكادٌمً  لدى طالب كلٌة التربٌة فً جامعة مصراته"

 األكادٌمً مفهوم الذات فً ضوء األكادٌمًنتائج نموذج االنحدار المتعدد للتنبؤ باالندماج  (3) جدول

 .األكادٌمًوالطموح 

 ملخص النموذج التنبؤي

  

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدٌد

معامل 
التحدٌد 
 المعدل

الخطأ 
المعٌاري 
 فً التقدٌر

  0.124 0.015 0.004 0.309 

 تحلٌل تباٌن االنحدار

 .النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

 معدل 
 المربعات

 قٌمة 
 االختبار

 القٌمة االحتمالٌة 

 0.132 2 0.263 .االنحدار
1.379 

  
2403. 

  
 0.096 178 17.019 .البواقً

 -  180 17.283 .المجموع الكلً

 تقدٌر معالم النموذج

 .النموذج
المقدرات  المقدرات الالمعٌارٌة

 المعٌارٌة
 

 قٌمة
 االختبار

 القٌمة االحتمالٌة
تقدٌر 
 المعالم

الخطأ 
 المعٌاري

 0.000 13.467 -  0.222 2.995 .المقدار الثابت
مفهوم الذات 

 .األكادٌمٌة
0.092 0.096 0.084 0.956 0.340 

 0.514 0.654 0.057 0.068 0.044 .األكادٌمًالطموح 

التغٌر فً  نً أنَّ وهذا ٌع ،(74703)معامل التحدٌد المعدل ٌساوي  :أنَّ من الجدول السابق  ٌتضح

 ،األكادٌمًوالطموح  ،كادٌمًألمن مفهوم الذات ا إلى كلٍ  عزىٌُ و ؛%(043)بنسبة  األكادٌمًاالندماج 

أنَّ القٌمة االحتمالٌة ، وإلى عوامل أخرى لٌست من ضمن النموذج عزىتُ و؛ (%7643) والنسبة المتبقٌة

(؛ مما ٌشٌر إلى عدم مبلئمة 7473(، وهً أكبر من مستوى الداللة )74032) لتحلٌل التباٌن تساوي

أنَّ القٌمة االحتمالٌة لكل متغٌر من المتغٌرات المستقلة: انات، وبالتالً غٌر صالح للتنبؤ، والنموذج للبٌ

وهما أكبر من  (،74302 ،74127)على التوالً:  تساوي (الذات األكادٌمً، والطموح األكادٌمً مفهوم)
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والطموح  ،)مفهوم الذات :لى عدم وجود تأثٌر للمتغٌرات المستقلةمما ٌشٌر إ (؛7473)مستوى الداللة 

 (.األكادٌمًاألكادٌمً( على المتغٌر التابع )االندماج 

( التً Veige et al ,2014" )فاٌجً "وآخرونكل من  دراسة الحالٌة عن نتائجتختلف نتائج الدراسة و

 & Wang) وانج وأكلٌسوأظهرت وجود ارتباط موجب بٌن الطموح، واالندماج األكادٌمً، 

Eccles,2013)  ،ًالتً أوضحت إمكانٌة التنبؤ باالندماج األكادٌمً من خبلل الطموح األكادٌم

كل من مفهوم الذات  مجاالتاالندماج األكادٌمً من خبلل بتنبؤ الأبانت ( التً 0705محمود )و

  .قصٌموالطموح األكادٌمً لدى طالبات جامعة ال ،األكادٌمٌة

نتٌجة منطقٌة، ومتسقة مع مقٌاس االندماج األكادٌمً، ومجاالته؛ ألنها مبنٌة على أساس هذه الُتعد  و

 ،توفٌر مناخ مبلئم لهم، واهتمام إدارة الجامعة بطبلبها، وعوامل خارجٌة، ولها عبلقة بالبٌئة الجامعٌة

وتحقٌق التوافق األكادٌمً من خبلل االنسجام مع االختصاص الدراسً، والمساقات الدراسٌة، وأعضاء 

 القدرةو ،والبلمنهجٌةجٌة، هالمن واألنشطة ،األكادٌمٌة واللوائح، والنظم ،التدرٌس وطرقهٌئة التدرٌس، 
، الزمبلء من كل مع ٌجابًاإل التفاعل خبلل من الجامعٌة البٌئة فً االجتماعً التوافق تحقٌق على

الذات مفهوم بٌنما مقٌاس كل من  ،ةالجامعٌخارجٌة تتعلق بالبٌئة  جوانب كلهم فً واإلدارٌٌن

، األكادٌمٌةالثقة خلٌة شخصٌة تتعلق باألكادٌمً، والطموح األكادٌمً، ومجاالتها مرتبطة بجوانب دا

 وتحمل ،جدٌدال وتقبل ،األهداف وضع على والمقدرة ،التفاؤل، وتنظٌم الذاتً، والاألكادٌمً والجهد

 .اإلحباط
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 توصٌات الدراسة:

 بما ٌأتً: ونوصً الباحثٌفً ضوء ما توصلت الدراسة من نتائج؛ 

إتقان  ؛ لما له من أثر إٌجابً علىالجامعة بلباالندماج األكادٌمً لدى طتعزٌز ضرورة  -1

 . واإلنجاز األكادٌمً الجٌد، األكادٌمًالتوافق و ،المعارف، والمهارات

 ،ةالطبلع طبلب الجامعة فً بداٌة العام الجامعً على طبٌعٌة الحٌاة الجامعٌ ةالتثقٌفٌ جالبرام إعداد -2

 بشكل عام. ، وأهمٌته فً العملٌة التعلٌمٌةاالندماجمتطلبات و

دورات، وورش ندوات، وتعزٌز مستوى الذات األكادٌمً لدى طبلب الجامعة من خبلل إقامة  -3

 توعوٌة حول أهمٌة مفهوم الذات األكادٌمً، ودوره فً زٌادة مستوى المردود التحصٌلً.

زٌادة الثقة فً ذواتهم، وطموحاتهم، وجهدهم، ومثابرتهم لطبلب الجامعة  ، وإرشادتوجٌهضرورة  -4

 النجاحات المتمٌزة. من أجل إحراز

وضع البرامج التثقٌفٌة التً توضح طرق تنمٌة مفهوم الذات األكادٌمً؛ مما ٌسهم فً تحقٌق  -5

 االندماج األكادٌمً. 

طبلب الجامعة إلى وضع مستوى من الطموح األكادٌمً ٌتناسب مع  ، وإرشادتوجٌهباالهتمام  -6

 األكادٌمً لدٌهم.قدراتهم، وإمكاناتهم؛ ألنَّه ٌسهم فً تحسٌن االندماج 

 البحوث والدراسات المقترحة:

ذات عبلقة بمتغٌرات الدراسة  عدة  متغٌرات أثناء إعداد الدراسة الحالٌة ونلقد أثار الباحث 

 :منها ؛الحالٌة، تستحق أن ٌتم إجراؤها

ومفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً لدى  ًنمذجة العبلقات السببٌة بٌن االندماج األكادٌم -0

 طبلب الجامعة.

التنبؤ بدافعٌة اإلنجاز األكادٌمً فً ضوء مفهوم الذات األكادٌمً والطموح األكادٌمً لدى طبلب  -0

 الجامعة. 

المناخ الجامعً كمتغٌر وسٌط فً العبلقة بٌن مستوى الطموح األكادٌمً ودافعٌة اإلنجاز  -1

 ب الجامعة.لدى طبل ًاألكادٌم

مفهوم الذات األكادٌمً كمتغٌر وسٌط فً العبلقة بٌن دافعٌة اإلنجاز األكادٌمً والذكاء الوجدانً  -2

 لدى طبلب الجامعة.

 الطموح األكادٌمً لدى طبلب الجامعة.مفهوم الذات األكادٌمً والتنبؤ بقلق المستقبل فً ضوء  -3
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 المراجع: 

 المراجع العربٌة: -أ

 طالبات لدى األكادٌمً الذات بمفهوم وعبلقتها المعرفٌة المرونة(. 0707أحمد، مٌمً وأمٌن، فاطمة.)

ة سوهاج، جمهورٌة مصر ، كلٌة التربٌة، جامعالتربوٌة المجلة، عبٌده بسراة واآلداب العلوم كلٌة

 .077-63(، 40)جـالعربٌة، 

ة جامع طلبة لدى المتغٌرات ببعض وعبلقته الجامعٌة الحٌاة مع التوافق(. 0706.)سمٌة األخرس،

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث  الفرات المستضافٌن فً جامعة تشرٌن فً ظل األزمة السورٌة،

 .27-03(، 0)27السورٌة،  العربٌة ، جامعة تشرٌن، الجمهورٌةوالدراسات العلمٌة

, مجلة جامعة تكرٌت(. االندماج الجامعً لدى طلبة جامعة 0706أل حبٌط، قٌصر وأحمد، شاكر.)

 .130-110(، 0)03جامعة تكرٌت، الجمهورٌة العراقٌة،  تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة,

 

 طلبة لدى األكادٌمً الطموح بمستوى وعبلقته االجتماعً (.التفاعل0702باقادر، عبد هللا عبد القادر.)

 لبلستشارات العربٌة المؤسسةمجلة عالم التربٌة, مٌدانٌة،  دراسة - القرى أم بجامعة التحضٌرٌة السنة

 .032-010(، 24)03 القاهرة، جمهورٌة مصر العربٌة، ,البشرٌة الموارد وتنمٌة العلمٌة

تقدٌر الذات وعالقته بمستوى الطموح األكادٌمً لدى (. 0707بالمٌن، رقٌة وعبد الحً، سهام.)

ماجستٌر " غٌر منشورة "، كلٌة ، رسالة الطالب الجامعً: دراسة مٌدانٌة بجامعة أحمد دراٌة بأدرار

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة والعلوم اإلسبلمٌة، جامعة دراٌة بأدار،

 . الشعبٌة

(. مفهوم الذات األكادٌمً وفعالٌة الذات األكادٌمٌة داخل علم النفس: 0705تعلب، صبرٌن صبلح.)

، جمهورٌة مصر ت تربوٌة ونفسٌة, مجلة كلٌة التربٌة بالزقازٌقدراسادراسة فً نمذجة العبلقات، 

 . 176 -050(، 74العربٌة، جـ)

 النشاط حول المتمركز المدخل من واإلشكال الوظائف بعدي قٌاس(. 0704جاسم، عزٌز حسن.)

، النجف األشرف، اإلسالمٌة الجامعةمجلة ، الكوفة جامعة طلبة لدى األكادٌمً بالطموح وعبلقته

 . 47-07(، 20)0الجمهورٌة العراقٌة، 

مستوى األداء فً التربٌة العملٌة لدى عٌنة من طالبات كلٌة التربٌة فً (. 0704، عبل علً.)حبٌب

 ، كلٌة التربٌة، جامعة تشرٌن، الجمهورٌة العربٌة السورٌة.ضوء كل من قلق التدرٌس ومفهوم الذات

 األسلوب مستوى بتباٌن الدراسً والتحصٌل األكادٌمً االندماج تباٌن(. 0707حرب، سامح حسن.)

، بنها جامعة، ةالتربٌ كلٌة مجلة، الجامعة طبلب لدى األكادٌمً والصمود والتقٌٌم الحركة التنظٌمً

 .67-0(، 007)17جمهورٌة مصر العربٌة، 

غٌر رسالة ماجستٌر " ،مستوى الطموح ودوره فً العالقات الزوجٌة(. 0777الحلبً، حنان خلٌل.)

 السورٌة. العربٌة جامعة دمشق، الجمهورٌةكلٌة التربٌة، منشورة "، 

 تبلمٌذ من عٌنة على مٌدانٌة دراسة: الذات بمفهوم وعبلقته الدراسً التحصٌل (.0707الحموي، منى.)

 ،التربٌة مجلة الرسمٌة، دمشق محافظة فً مدارس األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة الخامس الصف

 .076-051، 04السورٌة،  العربٌة دمشق، الجمهورٌة جامعة
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، دماج الجامعً لدى طلبة الجامعة: بناء وتطبٌق(. االن0705خضٌر، عبد المحسن وراضً، نجبلء.)

 .176-141(، 0)20، جامعة البصرة، الجمهورٌة العراقٌة، مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانٌة

 ، دار الفكر، عمان، المملكة األردنٌة الهاشمٌة.أصول علم النفس(. 0775راجح، أحمد عزت.)

 الدراسً والتحصٌل االمتحان بقلق وعالقته األكادٌمً الذات مفهوم (.0700الرواحنه، خلٌل حمد.) 

رسالة ماجستٌر " غٌر منشورة "، عمادة  مادبا, محافظة فً األساسً العاشر الصف طلبة لدى

 الهاشمٌة. ةمؤتة، المملكة األردنٌالدراسات العلٌا، جامعة 

(. الحاجات اإلرشادٌة والطموح األكادٌمً لدى طلبة الجامعة 0704رمضان، هادي وسرحان، جنان.)

كلٌة التربٌة ابن رشد، ، بغداد  جامعة مجلة األستاذ,الساكنٌن وغٌر الساكنٌن فً األقسام الداخلٌة، 

 .032-011(، 006)0 الجمهورٌة العراقٌة

االندماج األكادٌمً وعبلقته بالقٌم النفسٌة لدى عٌنة من طبلب (. 0706). شروق عزم هللاالزهرانً، 

اآلداب والعلوم : عبد العزٌز مجلة جامعة الملكالجامعة فً ضوء بعض المتغٌرات الدٌموجرافٌة، 

 .050-031(، 0)05 المملكة العربٌة السعودٌة، ،اإلنسانٌة

أثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات الدراسٌة والتحصٌل  (.0772.) أبو زٌتون، جمال عبدهللا

، رسالة دكتوراه "غٌر منشورة"، كلٌة العلوم ومفهوم الذات األكادٌمً لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 الهاشمٌة.  ةالتربوٌة، الجامعة األردنٌة، المملكة األردنٌ

 ومفهوم مهارات االستمتاع  تنمٌة فً تدرٌبً برنامج أثر (.0707.)شادن وعلٌوات، جمال ،أبو زٌتون

 العربٌة ، جامعة دمشق، الجمهورٌةمجلة جامعة دمشق ا،بصرًٌ  المعوقٌن طلبة لدى األكادٌمً الذات

  . 037-0703(، 2)04السورٌة، 

رصد الضغوط النفسٌة لدى طلبة الجامعة وعالقتها بمستوى (. 0703سعدات، هنادي جمٌل .)

، األكادٌمً فً ضوء األزمة الحالٌة: دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة كلٌات جامعة تشرٌنالطموح 

 رسالة ماجستٌر" غٌر منشورة "، كلٌة التربٌة، جامعة تشرٌن، الجمهورٌة العربٌة السورٌة.

 الدراسً بالتحصٌل  وعالقتها االختبار قلقو األكادٌمً الذات مفهوم (.0773).ناصر بن سالمبن سعٌد، 

 السلطان جامعة ،كلٌة التربٌة ،" منشورة غٌر " ماجستٌر رسالة ،عشر الحادي الصف طلبة لدى 

 سلطة ُعمان. قابوس،

دراسة لمستوى الطموح وعالقته ببعض المتغٌرات فً ضوء الثقافة (. 0773شبٌر، توفٌق محمد.)

منشورة "، كلٌة التربٌة، الجامعة  ، رسالة ماجستٌر " غٌرالسائدة لدى طلبة الجامعة اإلسالمٌة بغزة

 اإلسبلمٌة، دولة فلسطٌن.

الثانوي،  الطور تبلمٌذ من عٌنة لدى األكادٌمً نجازإلبا الطموح مستوى (. عبلقة0705شتوان، حاج.)

 .06-0(، 6، ع)الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة(، 0، جامعة وهران )مجلة التنمٌة البشرٌة

 :مستوى الطموح األكادٌمً لدى طلبة الجامعة فً ضوء بعض المتغٌرات (.0706صبٌرة، فؤاد.)

والدراسات  العلمٌة,  للبحوث تشرٌن جامعة مجلة، دراسة مٌدانٌة فً كلٌة التربٌة بجامعة تشرٌن

 .20-10(،2)27, السورٌةالعربٌة الجمهورٌة سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، 

 ،األردنٌة الجامعات طلبة لدى باإلبداع وعبلقته األكادٌمٌة الذات (. مفهوم0707ناٌف.)الطراونة، هوٌدا 

 بٌئة فً والطبٌعٌة واإلنسانٌة واالجتماعٌة الجٌوفٌزٌائٌة التحدٌات :العاشر الدولً العلمً المؤتمر

 . 0625-0611اسطنبول، الجمهورٌة التركٌة، شبكة المؤتمرات العربٌة، ، متغٌرة
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 كلٌة مجلة القادسٌة، جامعة التربٌة كلٌة طلبة لدى الجامعً (. االندماج0707ٌحًٌ. ) عباس، حبل

  . 0761-0741، 21، الجمهورٌة العراقٌة، بابل جامعة ،واإلنسانٌة التربوٌة للعلوم األساسٌة التربٌة

جمهورٌة ، دار العلوم للنشر والتوزٌع، القاهرة، مفهوم وتقدٌر الذات(. 0706عبد الرؤوف، طارق.)

 مصر العربٌة.

 التربٌة كلٌة طلبة لدى األكادٌمً الطموح بمستوى وعبلقته المستقبل قلق (.0703عبد العزٌز، ابتسام.)

 جامعة، للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة، الرٌاضة وعلوم البدنٌة للتربٌة العلمٌة المجلة، بالعرٌش الرٌاضٌة

 .04-5، 53، جمهورٌة مصر العربٌة، حلوان

 بالسعادة الشعور لتحسٌن كمدخل الطموح مستوى لتنمٌة تدرٌبً برنامج (.0704.)فرج فتحٌةعبٌد، 

 والتربٌة، والعلوم لآلداب البنات كلٌة ،" رسالة دكتوراه " غٌر منشورة ,الجامعة طالبات لدى النفسٌة

 .، جمهورٌة مصر العربٌةشمس عٌن جامعة

(. اإلسهام النسبً لئلبداع االنفعالً واستراتٌجٌات الدراسة فً أبعاد 0704عفٌفً، صفاء علً.) 

، جامعة عٌن مجلة كلٌة التربٌةاالندماج األكادٌمً فً ضوء النوع والتخصص لدى طبلب الجامعة، 

 .77-0(، 0)0شمس، 

 فً ودورهما األكادٌمً الطموح ومستوى التفكٌر أسالٌب(. 0704العنزي، عبد هللا بن عبد الهادي.)

 سمات دار، المتخصصة الدولٌة التربوٌة المجلة ،الجامعة طبلب لدى األكادٌمً بالتسوٌف التنبؤ

 .012-74(، 6)3 عمان، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، ،واألبحاث للدراسات

 الطالب لدى األكادٌمً الطموح بمستوى وعبلقته المستقبل من القلق(. 0705أبو العٌش، هٌا سلٌمان.)

 مجلة، السعودٌة العربٌة المملكة ،حائل جامعة فً واألدبٌة العلمٌة الكلٌات فً مٌدانٌة دراسة : الجامعً

  .011-57(، 2)06، البحرٌن جامعة ،العلمً النشر مركز، والنفسٌة التربوٌة العلوم

 كلٌة طلبة لدى االستطبلع وحب الطموح ومستوى المستقبل قلق(. 0774.) هوٌدة ومحمود، محمد ،فراج

جامعة  ،التربٌة ٌةلك ةلمج ،المختلفة والثقافٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة المستوٌات ذوي من التربٌة

 . 017-33(، 0)04مصر العربٌة،  ٌةاإلسكندرٌة، جمهور

(. التوافق الجامعً لدى طلبة جامعة شقراء وعبلقته بمتغٌري 0706القحطانً، عبدهللا بن صالح.)

(، 0)04، دولة فلسطٌن، مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌةالجنس والتخصص، 

022-040. 

 الجامعات األردنٌة فً الثقافٌة البٌئة مع نالعمانٌٌ الطلبة تكٌف (. درجة0775.)أمٌن محمد ، القضاة

مركز النشر العلمً،  والنفسٌة, التربوٌة العلوم مجلةاألخرى،  المتغٌرات وبعض وعبلقتها بالتحصٌل

 .004 -97 (، 00)6، جامعة البحرٌن

 طبلب لدي األكادٌمً الطموح بمستوي وعبلقته المستقبل قلق(. 0704القللً، محمد محمد السٌد.)

، البشرٌة والتنمٌة العلمً للبحث العربٌة المؤسسة، والنفسٌة التربوٌة للعلوم الدولٌة المجلة ،الجامعة

 .131-101، 0جمهورٌة مصر العربٌة، 

 اإلعدادٌة المرحلة طلبة لدى األكادٌمٌة الذات مفهوم (. قٌاس0702القٌسً، رؤوف وخلف، محمد.)

الجمهورٌة جامعة تكرٌت، ، اإلنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة، الدراسً التخصص بمتغٌر وعبلقته

 .136-105(، 0)00العراقٌة، 
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 الدراسً بالتحصٌل وعالقتهما االختبار قلقو األكادٌمً الذات مفهوم (.0773.)ناصر سالم الكحالً،

 جامعة التربٌة، كلٌة منشورة"، غٌر"ماجستٌر رسالةعمان,  بسلطنة عشر الحادي الصف طلبة لدى

 سلطنة ُعمان. ،.مسقط قابوس، السلطان

 والتوافق والطموح األكادٌمٌة الذات فاعلٌة بٌن السببٌة العالقات نمذجة (.0707كبلب، أحمد عبد هللا.)

، رسالة ماجستٌر " غٌر منشورة "، كلٌة التربٌة، جامعة غزة محافظات فً الجامعات طلبة لدى

 األقصى، دولة فلسطٌن.

األكادٌمٌة ومستوى الطموح األكادٌمً وعبلقتهما (. مفهوم الذات 0705محمود، حنان حسٌن.)

، جامعة الملك سعود، مجلة العلوم التربوٌةمً لدى عٌنة من طالبات الجامعة، باالندماج األكادٌ

 .424-471، 0اض، المملكة العربٌة السعودٌة، الرٌ

وعبلقتها  ةمٌ(. فعالٌة الذات األكاد0707ٌالمخبلفً، عبد الحكٌم ورزق، أمٌنة والجرموزي، أحمد.)

مجلة جامعة ببعض سمات الشخصٌة لدى الطلبة: دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة صنعاء، 

  .302-260(، 0)04، الجمهورٌة العربٌة السورٌة، دمشق

(. مستوى الطموح األكادٌمً وعبلقته بحوادث الحٌاة لدى طلبة الجامعة، 0707مظلوم، على حسٌن.)

 .026-014(، 0)06، جامعة بابل، الجمهورٌة العراقٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة

، المصرٌة األنجلو مكتبه، ،القاهرة الطموح مستوي مقٌاس(. 0773وعبد العظٌم، سٌد.) محمدمعوض، 

 .جمهورٌة مصر العربٌة
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