االندماج الطالبي في ضوء التوجهات الدافعية األكاديمية (الداخمية-الخارجية)
وبيئة التعمم المدركة لدى طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة
اإلسكندرية.
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الب ْح ِث:
 ممخص َ

البحث إلى التعرف على مستوى االندماج الطالبي لدى طالب السنن اوولنى بيل ن
ىدف ىذا
ُ
َ
تبعا الختالف يل
الترب جامع اإلسيندر  ،يما ىدف إلى معرف الفروق في االندماج الطالبي؛ ً

منننا التوجيننات الدافع ن (الداخل ن -الخارج ن ) ،مسننتو ات ب ل ن الننتعلم المدري ن  ،النننوع االجتمنناعي

طالبنا وطالبن منن
(ذير-إناث) ،والتخصص (علمي-أدبي) ،وقد تيونت ع ن البحث من (ً )222
طن ننالب السن ننن اوولن ننى بيل ن ن الترب ن ن جامع ن ن اإلسن ننيندر  ،يمن ننا اُسن ننتخدمت المقن ننا س (االنن نندماج
الطالبي-التوجيات الدافع -ب ل التعلم المدري ) من إعداد الباحث ،وقد أظيرت النتالج ما أتيا

 وجىد مستىي أعلً مه المتىسط مه االوذمبج الطالبي لطالة السىت األولً بكليت التزبيتجبمعت اإلسكىذريت.
 -توجد فروق دال إحصالًا في االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولنى بيل ن الترب ن جامعن

تبع ننا الخ ننتالف التوجي ننات الدافع ن ن اوياد م ن ن (الداخل ن ن – الخارج ن ن ) لص ننال ذوي
اإلس ننيندر ؛ ً
التوجيات الخارج .
توجد فروق دال إحصالًا في االنندماج الطالبني لندى طنالب السنن اوولنى بيل ن الترب ن جامعنتبعننا الخننتالف مسننتو ات إدراييننم لب ل ن الننتعلم (مرتف ن – متوسننط-منننخفض) لصننال
اإلسننيندر ؛ ً
ذوي المستوى المرتف .
 توجد فروق دال إحصالًا في االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامعتبعا الختالف النوع االجتماعي (ذيور-إناث) لصال الذيور.
اإلسيندر ؛ ً

توجد فروق دال إحصالًا في االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامعتبعا الختالف التخصص (علمي-أدبي) لصال التخصص العلمي.
اإلسيندر ؛ ً
البحث بمجموع من التوص ات.
وخرج
ُ
 -الكممات المفتاحية :االندماج الطالبي – التوجهات الدافعية – وبيئة التعمم المدركة.

(  (1أستاذ علن النفس التربوي الوساعد –كلية التربية جاهعة اإلسكندرية
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Abstract
The aim of the present research is to recognize the level of students'
engagement for faculty of education first year students in university of
Alexandria. It also aims to recognize the students' engagement differences

according to differences between orientation of motivation (intrinsic- extrinsic),
the levels of perceived learning environment, sex gender (male- female) and
field of study (science-Arts). The participants were (220) male and female
students from faculty of education first year students in university of
Alexandria. The study applied the following scales (students' engagementacademic motivation orientation - perceived learning environment) which are
prepared by the researcher. The results are the followings:

- There is a high level above average from students' engagement for faculty
of education first year students in university of Alexandria.

-There are statistical significant differences in students' engagement for
faculty of education first year students in university of Alexandria in respect to
difference of academic motivation orientation (intrinsic- extrinsic) for students
who have extrinsic academic motivation orientation.

-There are statistical significant differences in students' engagement for
faculty of education first year students in university of Alexandria in respect to

difference of their perceived learning environment levels (high- medium- low)
for the students with high level.

-There are statistical significant differences in students' engagement for
faculty of education first year students in university of Alexandria in respect to
difference of gender (male- female) in favor of male.

-There are statistical significant differences in students' engagement for
faculty of education first year students in university of Alexandria in respect to

difference of field of study (science- arts) in favor of scientific departments'
students.

The present research comes with a group of recommendations.
Key words: Students engagement- Academic Motivation OrientationPerceived Learning Environment.
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ِّمــ ٌة:
 مقَــد َ

ُع نند االن نندماج الطالب نني م ننن الموا ننوعات الميمن ن ؛ ح ننث إن ننو ننؤ ر ف نني س ننلوي ات الطال ننب
ومتصال باآلخر ن بصنورة إ جاب ن ؛
ومتحم ًال لمسؤول اتو ،واعًا بأىدافو
ً
الجامعي ،ف جعلو ُمتحم ًسا ُ

مما نعيس بدرج يب رة على ُناجو الشخصي والعقلي واالجتماعي ،وعلى العيس من ذلنك فن ن
الجدد واندماجيم في اونشط التعل م وعدم التواصل الج د م اآلخر ن ،قند
عدم تفاعل الطالب ُ
ُم ل عالقًا تجاه تحق ق أىدافيم.
يمننا أن العمل ن التعل م ن بالجامعن تُم نل شنراي بن ن الطالننب بأىدافننو ودوافعننو وم ولننو وقد ارتننو
وبن ن الجامعن ب دارتينا وأسناتذتيا نواميان اتينا ،وتتنأ ر ىننذه العمل ن بعوامنل عند ٍة ،منينا الطالنب ومننا
ح ن ط بننو مننن متغ نر ٍ
ات تتعل نق بننو وبمنندى اندماجننو وانتمالننو للجامع ن أو بمننا حولننو مننن إميان ننات
ُ
ُ
البند منن تنوف ر ب لن تعل م ن مناسنب للنتعلم ،والعمنل علنى اسنت ارة
وأشخاص ،ولنجناح ىنذه العمل ن ُ

دافع تننو ،مننن خننالل اونشننط الصننف والالصننف التنني تجعلننو نننغمس ف يننا؛ وُظيننر مننا لد ننو مننن

قدرات.

ترتبط قدرة الطنالب علنى التنأقلم فني ح ناتيم الجامع ن بانندماجيم اويناد مي والتخطن ط نوادارة

المي ننام اوياد م ن ن بيف ننا ة ،و نننعيس ذل ننك بص ننورة إ جاب ن ن عل ننى أدالي ننم اوي نناد مي ف نني القاع ننات
الد ارسن ( ،)Collie , Halliman & Martin, 2017و نرتبط االنندماج اويناد مي بالدافع ن
لد يم ( ،)Wang&Eccles ,2013ولذلك سعى التربو ون الست ارة دافع الطالب؛ ِل َما ليا منن
تأ ر فع ٍ
ال في عمل تعلم الطالب.
تشن ر د ارسن ينل منن ) Tuan, Chin &Shieh,2005؛  )Moore ,2007إلنى أىم ن

تننأ ر الدافع ن فنني التحص ن ل الد ارسنني للطننالب ،ح ننث وجنندت فروقً نا فنني التحص ن ل الد ارسنني ب ن ن

مرتفعنني ومنخفانني الدافع ن لصننال مرتفعنني الدافع ن  ،يمننا أشننارت د ارسن يننل مننن

Lepper,

) Gorpus& Iyengar ,2005؛ الس د محمد أبو ىاشنم  )2212،لندور التوجينات الدافع ن فني
التحص ل الدراسي ،يما أواحت دراس ) Bircan& Sungur (2016أننو أمينن التنبنؤ بناودا
اوياد مي من خالل دافع الطالب.

وق نند أوا ننحت د ارسن ن )(2015

 Wurf&Groft-Pigginإل ننى أىم ن ن ي ننل م ننن الدافع ن ن

واالندماج الجامعي في أدا الطالب اوياد مي .فالدافع واالندماج عامالن ليما تأ ر في عمل

طا أساس ا لالندماج ،عندما ا الطالب لنفسو
التعلم والتعل م ،فمن الممين أن تيون الدافع ُ شر ً
ىدفًا طو ل المدى؛ يالنجاح في المرحل الجامع واالنتيا منيا في أقل وقت ممينن؛ تجنده بنذل
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أقصننى جينند لد ننو لتحق ننق ىننذا الينندف ،وتجننده ننندمج فنني اونشننط المختلف ن التنني تُحق نق لننو ىننذا

اليدف.

وتُشن ر د ارسن ) Glannville& wildhagen (2007إلنى أن االنندماج الطالبني ُنؤ ر بش ٍ
نيل
يب ٍر في أدا الطالب اوياد مي ونجاحيم ،و ساعدىم في مواجي ي ر من المشنيالت ،وىنذا منا

اندماجا أي ر قدرة على مواجي
أيدتو دراس ) Wang&Holcombe (2010أن الطالب اوي ر
ً
التحنند ات والمشننيالت ،يمننا أوان مسننعد رب ن أبننو العننال ( )2211وجننود تننأ ر مباشننر لالننندماج
اوي نناد مي ف نني تحصن ن ل الط ننالب ،يم ننا أش ننارت د ارسن ن )(2016

 Yorkإل ننى الت ننأ ر اإل ج ننابي

لالننندماج والمشنناري الطالب ن فنني تحق ننق النجنناح والتقنندم لنندى الطننالب ،وعلننى الننرنم مننن أىم ن

االننندماج اوينناد مي بالنسننب ودا الطننالب يمننا أواننحتو نتننالج بعننض الد ارسننات السننابق  ،إال أن

دراس ) Bircan& Sungur (2016أشارت في نتالجيا بفشل االندماج المعرفي بالتنبؤ باودا
اوياد مي للطالب.

وقنند ننرى بعننض العلمننا وجننود تننداخل ب ن ن مفيننومي االننندماج والدافع ن إال أنيمننا مختلفننان،

و وا ن يننل مننن ) Appleton, Christenson, Kim& Reschly (2006أن الدافع ن

اوياد م ىي الطر ق لفيم االندماج اوياد مي ،وىما مفيومان ُمتما زان ،فاالندماج بنا ٌ سنتحق
الدراس والبحث.
وتشن ر الدافع ن إلننى السننبب اليننامن و ار السننلوك ،فينني رنبن الفننرد واسننتعداده ودا عمننل مننا

والنجاح ف و ،ب نما االندماج ُش ر إلى سلوك ُظيره الفرد في أدا الميام المختلفن  ،نوا نارة الدافع ن
لدى الطالب تجعليم أي ر فاعل  ،فيي تز ند منن حماسنيم وانندماجيم فني اونشنط المختلفن  .يمنا
أن الدافع شرطٌ اروري وليننو ن نر ي ِ
ناف لحندوث االنندماج ،فقند ينون النداف رنبن نحنو شني

معن ن وليننن لن س فعن ًنال ،وليننن مننا حننول الننداف إلننى اننندماج ،الجينند وتنظن م مننا و ار المعرفن الننذي
واعو الطالب لنفسو لحدوث عمل التعلم (.)Kim, Park, Cozart & Lee, 2015

تش ر الب ل إلى ُيل منا ُحن ط بنالفرد و نؤ ر فني سنلويو ،فيني مجمنوع الظنروف واوشن ا التني
تح ط بو ،فقد تُسيم ب ل التعلم في تحس ن اندماج الطالب وارتفناع مسنتوى أدالينم ،إذا ياننت ىنذه
الب لن ماللم ن قالمن علننى الح نوار والمناقشن والمشنناري ؛ فتنمني لنندى الطالننب ميننارات عد نندة ،مننن
وحسننن إدارة الوقننت ،والرنبن واالسننتمتاع بننالتعلم ،وقنند
ح نث حسننن االسننتماع وز ننادة ال قن بننالنفسُ ،
بدال من أن تيون داعم للطالب تيون طاردة لو إذا لم تين ماللم وتخلو منن
تيون عيس ذلك؛ ً

المحفزة للتعلم.
المشجع ُ
ميونات الب ل ُ

بعانا
إن إدراك الطالننب للب لن المح طن بننو أ نننا تعلمنو ،مننن عالقننات بن ن الطننالب بعاننيم
ً

وعالقاتيم باوساتذة ،باإلااف إلى المقررات التي تم دراستيا ،وطنرق التندر س والتقن نات الحد ن

تبعنا إلد ارينو ،وتشن ر
التي ستخدميا اوساتذة في التدر س؛ قد نعيس عل و باإل جناب أو بالسنلب ً
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بعض الدراسات إلى تأ ر ب ل التعلم في تعلم الطالب ،فقد أشارت دراس عبد الناصر أن س عبند

الوى نناب ( )2227إل ننى ت ننأ ر ب لن ن ال ننتعلم المدرين ن ف نني تحصن ن ل الط ننالب ،يم ننا أوا ننحت د ارسن ن

يما في تسي ل عمل تعلم طالبينم،
) Akhtar, Iqbal &Tatlah(2017إلى أن للمعلم ن ًا
دور ُم ً
فالمعلم لو دور يب ر في ب ل التعلم بالنسب للطالب.

ش ِكمَة اَ ْلب ْح ِ
ــث:
 مْ
َ

ُعنند االننندماج الجننامعي مننن ُمتطلبننات نجنناح الطالننب فنني ح اتننو الجامع ن  ،ومننن خننالل عمننل
الباحث في مجنال التندر س الجنامعي؛ وجند شنياوى عد ندة منن الطنالب-خاصن منن طنالب السنن
اوولى الجامع -بعدم القدرة على االندماج والتنأقلم من ح ناتيم الجامع ن الجد ندة والتواصنل الج ند

من زماللينم ومعلمن يم؛ ممنا قنند تسنبب فنني مشننيالت أخننرى؛ يتنندني مسننتوى أداليننم اوينناد مي أو
تسربيم الجامعي ،فيني منن أصنعب السننوات الجامع ن فني التعامنل من المجتمن الجد ند المختلنف

تماما عن المجتم الدراسي السابق بالنسب للطالب في مرحل التعل م ال انوي وما قبليا.
ً
إن االنتقال من مرحل تعل م إلى مرحل تعل م أخرى قد ُسبب للطالب بعض المشيالت،

وتختلننف ىننذه المشننيالت مننن طالن ٍ
نب آلخننر حسننب الفننروق الفرد ن ب نننيم ،فننبعض الطننالب بننذلون

جيدا أيبر من زماللينم لالنندماج من المرجلن الجد ندة والمينام المطلوبن ف ينا ( Bru, Stornes,
ً
 ، )Munthe& Thuen, 2010يمنا أوانحت د ارسن ) Mudhavozi (2012أن الطنالب فني

السن ننن اوولن ننى الجامع ن ن ُعن ننانون من ننن مشن ننيالت خاص ن ن بعن نندم التن ننأقلم واالنن نندماج وسن ننو التوافن ننق
تعراا ليذه المشيالت.
اوياد مي واالجتماعي ،وأن اإلناث أي ر من الذيور
ً
وتش ر دراس ) Harris (2008إلى أىم دراس االندماج باعتباره من المواوعات الميم

للبحننث ،ح ننث تتنراوح نسننب اننندماج الطننالب مننا بن ن  %25إلننى  ،%66وىننذه النسننب تختلننف مننن
مرحلن تعل م ن وخنرى ،يمننا أشنارت د ارسن ) Krause& Coates (2008إلنى أىم ن التعننرف
على مستوى االندماج لندى طنالب السنن اوولنى الجامع ن  ،فمنن المينم أن نفينم ي نف أن التفاعنل

ب ن الطالب والمح ط ن بيم تغ ر م مرور الوقت خالل السن اوولى وخالل السنوات الجامع

التال ن ن  ،أمن نا د ارسن ن ص ننبحي ش ننعبان ش ننرف ( )2212فق نند توصن نلت إل ننى وج ننود مس ننتوى أق ننل م ننن
المتوس ننط لالن نندماج الطالب نني ف نني الح نناة الجامع ن ن  ،يم ننا أش ننارت د ارسن ن ع نندنان محم نند القاا نني
( )2212إلى أن طنالب يل ن الترب ن المسنتجد ن لند يم مسنتوى مننخفض منن االنندماج الجنامعي،
يما أيدت دراس ونس لعوبي وأحمد من عذ ( )2215على اعف االندماج الطالبي لندى طنالب

السن اوولى الجامع  ،أما دراس عبد المحسن خا ر ونجال رااي ( )2217قد توصنلت إلنى
وجود مستوى أعلى من المتوسط الندماج الطالب الجامعي (العنراق) ،ووجنود فنروق فني االنندماج

لصال الذيور والتخصص اودبي.
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ميمن ننا فن نني العمل ن ن التعل م ن ن  ،ح ن ننث تش ن ن ر
يم ننا ت ن نؤدي التوجين ننات الدافع ن ن اوياد م ن ن ًا
دور ً
نتم بالنش نناط بذاتنننو،
ومح ن ٌ
نب لالط ن نالع ،ومي ن ٌ
التوجي ننات الداخل ن ن للدافع ن ن إلن ننى أن الطال ننب ُمحف ن نٌز ُ
فالتوجي ننات الداخل ن ن تشن ن ر إل ننى ح ننب االس ننتطالع واالن نندماج واوىم ن ن  ،ب نم ننا التوجي ننات الدافع ن ن

الخارج ن ن تش ن ن ر للتقن نند ر والرنب ن ن فن نني التفن ننوق والين نندف االجتمن نناعي ،والحصن ننول علن ننى الن نندرجات
والميافآت.

وتش ر بعض الدراسات إلى أىم الدافع اوياد م في تحق ق االندماج لدى الطالب ،يما

فنني د ارس ن ) ، Saeed& Zyngier(2012ح ننث ربطننت ب ن ن مسننتو ات االننندماج والتوجيننات
الدافع ن للطننالب ،أم نا د ارس ن ) Akpan& Umobong (2013وجنندت تننأ ًار للدافع ن علننى
االندماج اوياد مي للطالب ،ب نما د ارسن شن ري مسنعد حلن م ( )2215توصنلت إلنى وجنود عالقن

ارتباط ُموجب ب ن الدافع اوياد م واالندماج اوياد مي.
وتُعنند ب ل ن الننتعلم مننن العوامننل المننؤ رة فنني االننندماج الطالبنني ،وقنند رج ن ذلننك إلننى معتقنندات
اوس نناتذة وس ننلوي اتيم وم نندى ت ننوف ر ف ننرص حق ق ن ن للمش نناري الطالب ن ن (

Simons-Moton

) ، &Chen, 2009وقد أواحت دراس ) Caliskan& Mercangoz (2013أن الرانا عنن

ندماجا منن
الدراس
ميمنا النندماج الطنالب الجنامعي ،ح نث إن ال اران ن عنن الد ارسن ينانوا أي نر ان ً
ً
أن ب لن النتعلم التني توفرىنا الجامعن ودور اوسناتذة الواان ف ينا
ن ر الراا ن عن دراستيم ،يما َ

لنو تنأ ر فني تحسن ن االنندماج الجنامعي للطنالب ،وتوان د ارسن ) Chuang (2014دور ب لن
التعلم في ز ادة دافع الطالب واندماجيم ودعم التعلم التعاوني.

وتشن ر بعنض الد ارسنات إلنى النندور النذي تلعبنو ب لن الننتعلم بميوناتينا فني االنندماج الطالبنني،

فقنند أشننارت د ارسن ) Loera, Nakanoto, Koh &Rueda (2015إلننى التننأ ر اإل جننابي
للننزمال فنني االننندماج اوينناد مي ،أمنا د ارسن منتصننر صننالح سننل مان ( )2215فقنند أواننحت أنننو
أميننن التنبننؤ باالننندماج المدرسنني مننن خننالل المننناخ المدرسنني ،وقنند أشننارت د ارس ن

Wilcox,

) McQuary, Blackstaffe, Perry& Hawe (2016إلنى أىم ن االنندماج اويناد مي فني
المنندارس االبتدال ن وال انو ن  ،وأنننو تننأ ر بصننورة يب نرة بالنندعم االجتمنناعي مننن اوسنناتذة واآلبننا

ندماجا م ننن ط ننالب الم نندارس
وال ننزمال  ،وأوا ننحت الد ارسن ن أن تالم ننذ المدرسن ن االبتدال ن ن أي ننر ان ن ً
اندماجا من الذيور ،فما ىو الوا في المرحل الجامع ؟
ال انو  ،يما أن اإلناث أي ر
ً
يما أظيرت دراس ) Alt (2017تأ ر إدراك ب ل التعلم على االندماج في اونشط الصنف

انا تننأ ر ب لن
أي ننر مننن اونشننط الالصننف  ،وتأ رىننا اإل جننابي فنني تحصن ل الطننالب ،واتان أ ً
التعلم على االندماج الطالبي يما في دراستي )Sun& ، Chipangura& Aldridge (2017
).Hsieh (2018
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مننن خننالل عننرض نتننالج بعننض الد ارسننات السننابق  ،نجنند أن أنلبيننا تناولننت ُمتغ نرات البحننث؛

بد ارس ن العالقننات ف مننا ب نننيم ،والتنبننؤ باالننندماج الطالبنني مننن خننالل الدافع ن أو ب ل ن الننتعلم ،وأن

تبعنا لتوجينات
تبعنا لمسنتو ات ب لن النتعلم أو ً
ىناك ندرة في دراس الفروق فني االنندماج الطالبني؛ ً
الدافع ن  ،يمننا أن أنلننب الد ارسننات تناولننت االننندماج مننن الناح ن اوياد م ن  ،والم نراد فنني البحننث
المتم نل
المعند لنذلك؛ ُ
الحالي دراس االندماج الطالبي الجامعي ،الذي س تا من خالل المق اس ُ
في االندماج داخل الحرم الجامعي بشيل عام ،واالندماج داخل القاعات الدراس بشيل خاص.
و س ننعى البح ننث الح ننالي لمعرفن ن مس ننتوى ان نندماج الط ننالب الج ننامع ن؛ خاصن ن ط ننالب الس ننن

اوولى الجامع ن التني تتم نز عنن ن رىنا منن السننوات الجامع ن ؛ بحندا تيا فني المجتمن الجنامعي،

اا لمعرف ىل ختلف االندماج الطالبي ليم باختالف بعض العوامل؛ م لا
يما سعى أ ً
التوجيات الدافع (الداخل – الخارج ) ،ب ل التعلم المدري  ،النوع االجتماعي والتخصص؟
 -وتتمخص مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

-1ما مستوى االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؟

-2ىننل ختلننف االننندماج الطالبنني بنناختالف التوجيننات الدافع ن اوياد م ن (الداخل ن -الخارج ن )
لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؟

-3ى ننل ختل ننف االن نندماج الطالب نني ب نناختالف مس ننتو ات ب لن ن ال ننتعلم المدرين ن (مرتفن ن -متوس ننط-

منخفض) لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؟

-4ىل ختلف االندماج الطالبي باختالف النوع االجتماعي (ذينور-إنناث) والتخصنص (علمني-

أدبي) لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؟

َه َـداف اَْلب ْح ِ
ــث:
أْ
َ

يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي:

-1التع ننرف عل ننى مس ننتوى االن نندماج الطالب نني لن نندى ط ننالب الس ننن اوول ننى بيل ن ن الترب ن ن جامع ن ن

اإلسيندر .

تبع ننا لتوجي ننات الدافع ن ن اوياد م ن ن (الداخل ن ن -
-2اليش ننف ع ننن الف ننروق ف نني االن نندماج الطالب نني؛ ً
الخارج ) لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر .

تبع ننا لمس ننتو ات ب لن ن ال ننتعلم المدرين ن (مرتفن ن -
-3اليش ننف ع ننن الف ننروق ف نني االن نندماج الطالب نني؛ ً
متوسط-منخفض) لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر .

تبعنا للننوع االجتمناعي (ذينور-إنناث) والتخصنص
-4اليشف عن الفنروق فني االنندماج الطالبني؛ ً
(علمي-أدبي) لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر .
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َه ِمية اَْل َب ْح ِـث:
أَ

َه ِمية النظريةا
 اَأل َ-1ترج أىم البحث الحالي لطب ع متغ راتو (االندماج الطالبي-التوجيات الدافع -ب ل النتعلم

المدري ) لما ليا من أىم وتأ ر في عمل التعلم والتعل م.

 -2تننناول البحننث الحننالي االننندماج الطالبنني ،مننن ح ننث االننندماج داخننل القاعننات الد ارس ن  ،يمننا

اننا االننندماج
ري نزت عل ننو العد نند مننن الد ارسننات؛ يمننا س تا ن فنني عننرض الد ارسننات السننابق  ،وأ ً
للجامع التي نتمي إل يا الطالب ،وأن ىناك ندرة في الدراسات العرب التي تناولنت االنندماج منن
تبعا للتوجيات الدافع
ىذا المنظور ،يما أن محاول التعرف على الفروق في االندماج الطالبي؛ ً
(الداخل -الخارج ) مواوع -في حدود علم الباحث-لم تناول من قبل في الب ل العرب .

ندر
نث ُم ن ُل الشنباب طاقن ىاللن ومص ًا
 -3تُم ُل المرحل الجامع مرحل ميم في ح اة الفرد ،ح ُ
لتنم ن المجتم ن وازدىنناره؛ مم نا ُحننتم عل نننا االىتمننام بيننذه المرحل ن  ،ومواجي ن المشننيالت التنني قنند
تع ق مس راتيم الجامع  ،واومر زداد أىم عند التعامل م طالب السن اوولى الجامع  ،تلك
الفل التي تحتاج إلى اىتمام والعمل على حل مشيالتيم ،فقند تعنرض الطالنب لنبعض المشنيالت

نر لوجننوده فنني ب لن تعل م ن مختلفن عننن الم ارحنل التعل م ن السننابق ،
فني بدا ن ح اتنو الجامع ن  ،نظ ًا
م ل االختالف في طر ق التعامل م اوساتذة وأسلوب المحاارات واالعتماد على النفس بصورة

أيبر من ذي قبل.
َه ِمية التطبيقيةا
-األ َ

-1إانناف مقننا س للب ل ن العرب ن ا مق نناس االننندماج الطالبنني ،التوجيننات الدافع ن  ،وب ل ن الننتعلم

المدري .

 -2ميننن لنتننالج البحننث الحننالي إ ننارة اىتمننام بعننض البنناح ن إلج ن ار العد نند مننن الد ارسننات؛ ِمم نا
ُؤدي إلى تحس ن العمل التعل م .
-3توج ننو نظننر القننالم ن علننى العمل ن التعل م ن بالجامعن إلننى اننرورة تطننو ر ب لن الننتعلم والعمننل
على إ ارة دافع الطالب.

-4مننا تُسننفر عنننو نتننالج البحننث ربمننا لفننت االنتبنناه إلننى أىم ن التعامننل الج نند من الطننالب وتقنند م
الدعم الماللم الذي ؤ ر باإل جاب في االندماج الطالبي الجامعي.
-5لفننت نظننر القننالم ن علننى العمل ن التعل م ن بأىم ن االننندماج الطالبنني الجننامعي ،والعمننل علننى
إعداد برامج إرشاد لتنم االندماج لدى الطالب.
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ِ
لمب ْح ِث:
صَ
طمَ َحات اَ ِإل ْج َرائية َ
 الم ْ

 االندماج الطالبي :Students Engagementُعرفُ ننو الباح ننث عل ننى أن ننو انخن نراط الطال ننب ومش نناريتو ف نني اونش ننط الجامع ن ن  ،سن نوا داخ ننل
القاعات الدراس أو خارجيا ،و مين تناول ىذا االندماج من خاللا

أوًال :االندماج داخل الحرم الجامعي Campus Engagementا شمل

الق م  Valuingتتم ل في شعور الطالب بأىم الجامع والتعل م الجامعي بالنسب لو.-اإلحسناس باالنتمنا  Sense of Belongingتم نل فني شنعور الطالنب بأننو جنز منن الحنرم

نظر لتواجده ف و.
الجامعي ،وشعوره بالسعادة؛ ًا

-المشاري  Participationتتم ل في مشاري الطالب في اونشط الجامع .

ثانيا :االندماج داخل القاعات الدراسية Class Engagementا شمل
ً
-االننندماج السننلويي  Behavioral Engagementتم ننل فنني مجموع ن السننلوي ات اإل جاب ن

التنني قننوم بيننا الطالننب فنني القاعن الد ارسن  ،م ننل مشنناري الطننالب فنني تعلميننم ،وتنف ننذ الميننام فنني
وقتيا المحدد ،والوصول في الوقت المناسب.

-االندماج االنفعالي  Emotional Engagementتم ل في ردود أفعال الطالب الوجدان تجاه

عمل تي التعلم والتعل م ،م ل الشعور بالفخر والسنعادة واالحتنرام فني التعامنل من اوسناتذة والنزمال
واالنتما ليم.

االننندماج المعرفنني  Cognitive Engagementتم ننل فنني منندى اسننتعداد الطالننب فنني تننناولميام التعلم ،والرنب في بذل الجيد والتعلم والتغلب على المواقف الصعب والتري ز نحو التعلم.

و قاس االندماج الطالبي إجرالًا بالدرج التي س حصل عل يا الطالب في المق ناس المسنتخدم فني
البحث.
 -التوجهات الدافعيـة األكاديميـة ُ :Academic Motivation orientationعرفُينا الباحنث

عل ننى أنين نا أنم نناط مختلفن ن م ننن الدافع ن ن تبناى ننا الطال ننب لتحق ننق أى ننداف مع نن ن  ،وق نند تي ننون ى ننذه

التوجيات داخل أو خارج .

الداخل ن ا الطاق ن اليامن ن داخننل الطالننب التنني تجعلننو تصننرف تص نرفًا مننا لتحق ننق ىنندف مع ن ن،الم ابرة وحب االستطالع والتمين.
وتتا في التحدي و ُ
-الخارج ن ا مجموعن المصننادر الخارج ن التنني تننؤدي بالطالننب لتصننرف مننا لتحق ننق ىنندف معن ن،

م ننل المعلننم ،أول ننا اومننور ،واوف نران ،وتتا ن فنني تفا ن ل الق ننام بالميننام السننيل وعمننل اوش ن ا
إلراا اآلخر ن والحصول على الميافآت.
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وتقنناس التوجيننات الدافع ن اوياد م ن إجرالًننا بالدرجن التنني س حصننل عل يننا الطالننب فنني المق نناس
المستخدم في البحث.

 بيئة التعمم المدركـة ُ :Perceived Learning Environmentعرفُينا الباحنث علنى أنيناإعطننا معنننى لميونننات الب لن المح طن بالطالننب ،والمتم لن فنني أعاننا ى لن التنندر س ،الننزمال ،
إدارة اليل  ،والمقررات الدراس .

وتقاس ب ل التعلم المدري إجرالًا بالدرج التي س حصل عل يا الطالب في المق اس المستخدم في
البحث.

لمب ْح ِـث:
 اإلطَار النظري َ

 االندماج الطالبي :Students Engagementُعد االندماج الطالبي الجامعي من أىم مقومات النجاح في الح اة الجامع  ،فينو ُولند لندى
الطننالب الشننعور بمنندى أىم ن جننامعتيم ود ارسننتيم ،ح ننث قانني الطالننب فتنرة مننن ح اتننو مننن أىننم

فت نرات ح اتننو ،وممننا ال ش نك ف ننو أن الطالننب ينني ننندمج و نيمننك فنني ىننذه الح نناة الجد نندة (الح نناة
الجامع ن ن ) -طالن ننب السن ننن اوولن ننى الجامع ن ن -عل ن ننو بالمشن نناري فن نني اونشن ننط المختلف ن ن الصن ننف
والالصف  ،و توقف ذلك على عامل ن ،أحدىما الطالب نفسو ومستوى دافع تو ،واوخر خاص

بالب ل المح ط بو وما توفره من أنشط وتحد ات مقبول تح و على المشاري في ىذه اونشط .
و ختلننف االننندماج عننن النندمج ،شن ر النندمج إلننى عنندم التم ننز بن ن طالننب عنناني مننن مشننيل

(إعاقن ن ) مع نن ن والط ننالب اآلخ ننر ن الع نناد ن؛ أيا تجمن ن عيم ف نني مي ننان واح نند ،وتق نند م لي ننم نف ننس
الخدمات؛ تحق قًا لمبدأ تيافؤ الفرص ب نيم ،ب نما ش ر االندماج إلى االنخراط والمشاري وانيماك
الطننالب فنني أدا اونشننط المختلف ن  ،والوصننول لحال ن االننندماج مننن قبننل الطالننب تطل نب عوامننل
ق بالب ل
مع ن  ،منيا ما تعلق بالطالب نفسو ،م لا دوافعو وأىدافو وم ولو وقدراتو ،ومنيا ما تعل ُ
المح ط وما توفره للوصول ليذه الحال .
وان ن )(2001

 Kufأن االن نندماج ى ننو الطاقن ن والوق ننت ال ننذي وجي ننو الطال ننب ل نش ننط

التعل م ن ن داخ ننل وخ ننارج الفص ننول الد ارسن ن  ،يم ننا أن الممارس ننات الت نني تق نندميا المؤسسن ن التعل م ن ن

تُشننج الطالننب علننى المشنناري فنني اونشننط المختلفن  ،يمننا عرفننو محمننود محمنند شننب ب ()2225
علنى أننو المشناري اإل جاب ن واالىتمنام اإل جنابي النذي نؤدي بالطالنب إلنى بنذل المز ند منن الجينند
والم ابرة في أدا الميام المختلف م شعوره بذاتو و قتو بنفسو.

يمنا عرفنو ) Appleton etal.(2006علنى أننو مفينوم حنوي ال ن ميوننات ،مينون سنلويي

م ننل (الس ننلوك اإل ج ننابي ،الجي نند ،والمش نناري ) ،والمي ننون المعرف نني م ننل (التنظن ن م ال ننذاتي ،أى ننداف
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التعلم ،واالست مار في التعلم) ،والمينون االنفعنالي م نل (االىتمنام ،االنتمنا  ،وموقنف إ جنابي نحنو

الننتعلم) فيننو عننني انشننغال الطننالب بننالتعلم ،وااللت نزام واالنتمننا والمبننادرة والمشنناري فنني اونشننط

لتحق ننق النتننالج المرجننوة ،يمننا ش ن ر ) Kim etal.(2015أن االننندماج بنننا متعنندد الميونننات،
ت ننألف م ننن مجموع ننات فرع ن ن من ن مؤشن نرات مرتبطن ن بين ننا ،و ش ننمل المين نون الس ننلويي والمعرفننني

واالنفعالي.

و شن ن ر االن نندماج الط ننالب الج ننامعي إل ننى ش ننعور الطال ننب باالنتم ننا للجامعن ن وقبول ننو ب ننالق م

الجامع ن والمشنناري الفعال ن فنني اونشننط المختلف ن ( ،)Gunuc,2014وفنني البحننث الحننالي ننرى
الباحنننث أن االنن نندماج الطالبن نني شن ننمل انن نندماج الطالنننب لجامعتن ننو ويل تن ننو وشن ننعوره بانتمالن ننو ليمن ننا

انا انندماج الطالنب داخنل القاعنات الد ارسن معرفًنا
نواحساسو بق متيما لو وللمجتم  ،يما شمل أ ً
وانفعالًا وسلويًا.

وقد بدأ االىتمام باالنندماج الطالبني فني السنبع نات منن القنرن العشنر ن فني أبحناث ، Astin

وقنند ظيننرت نظر ن االننندماج الطالبنني فنني سننن ( )1984ح ننث اسننتفادت مننن النظر ننات التربو ن

السننابق وعملننت علننى تطو رىننا ،م ننل نظر ن المجننال  The Subject-Matter Theoryالتنني

ريزت على المقررات الدراس وحفظيا ،وق نام المعلنم بتلقن ن ىنذه المقنررات ،وينذلك نظر ن المنوارد
(المصنادر)  The Source Theoryالتني رينزت علنى اسنتخدام الوسنالل التعل م ن المختلفن فني
العمل ن التعل م ن  ،أمنا النظر ن الفرد ن  The Individualized Theoryفيني التني رينزت علنى
أىم الفروق الفرد في مجال التعل م (.)Astin,1999

وقد افترات نظر االندماج ل ن ) Astin (1999خمس مسلماتا

 -1ش ر االندماج إلى است مار الطاق البدن والنفس في مختلف اوش ا والمواوعات.
 -2ندمج الطالب بدرجات مختلف  ،ويذلك ختلف مستوى اندماج الفرد من مواوع آلخر.
 -3تمت االندماج بخصالص َيم و َي ف .

 -4تتناسب يم تعلم مواوع ما م يم اندماج الطالب م ىذا المواوع.
 -5ترتبط يفا ة الممارس التعل م باالندماج الطالبي.

وعلننى ىننذا ،فاالننندماج عتمنند علننى الفننرد مننن ح ننث م ولننو وحالتننو الصننح ودافع تننو؛ بالتننالي

وجنند اختالفننات فنني مسننتوى اننندماج الطننالب ،يمننا أن االننندماج ُميننن أن ُقنناس يمًننا ،م ننل عنندد
السنناعات التنني قا ن يا الطالننب فنني مننذايرة مواننوع مننا ،أو قنناس ي فًننا ،ح ننث تم نل فنني منندى

فيمننو واسننت عابو ليننذا المواننوع ،يمننا أنننو يلمننا زاد وارتفن مسننتوى اننندماج الطالننب زادت المحصننل
ا ننا يفا ت ننو ف نني أدا اونش ننط
والي ننم م ننن المعلوم ننات والمي ننام الت نني ننتم االنتي ننا مني ننا ،وت ننزداد أ ً
المختلف .
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نموذجنا لالنندماج
و قتنرح ينل منن )Burch, Heller, Burch, Freed& Steed (2015
ً
مطور لنموذج  ، Astinو تينون منن أربعن ميونناتا المينون االنفعنالي ،المينون البندني،
ًا
الطالبي
الميون المعرفي داخل الصف الدراسي ،والميون المعرفي خارج الصنف الد ارسني ،وقند أيندوا علنى

أن استخدام ىذا النموذج ُغ ُر بشيل منيجي ب ل النتعلم منن خنالل اونشنط الصنف التني ت ارعني
الفروق الفرد ب ن الطالب ،وتؤدي بيم إلى فعال أيبر في تفاعالتيم واندماجيم.

و ساعد االنندماج اويناد مي الطنالب فني مواجين مشنيالتيم التني عنانون منينا ،م نلا التندني

ف ن نني مس ن ننتواىم التحصن ن ن لي ،والمل ن ننل والش ن ننعور ب ن نناالنتراب والتس ن ننرب الد ارس ن نني (

Fredricks

.)Blumenfeld& Paris,2004

وُوان ُ ُينل منن ) Parsons, Richey &Parsons (2014أن االنندماج الطالبني قنند
منخفاننا ،فاالننندماج المرتفن ننؤدي بالطالننب إلننى المشنناري فنني العمننل الجمنناعي
تفعننا أو
ً
يننون مر ً

واسننتيمال الميننام والم ننابرة وتوج ننو اوسننلل عننندما َصن ُنعب عل ننو الفيننم فنني بعننض المواننوعات
وتجنناوز التوقعننات فنني ميمن مع نن  ،أمنا االننندماج المنننخفض فقنند ُنؤدي بالطالننب إلننى عنندم إيمننال

الميام المطلوب مننو ،وشنعوره بالملنل والتعنب ،والتعامنل من المواقنف والموانوعات السنيل ؛ تارًينا

المواوعات التي تحتاج إلى التحدي.

و تأ ر االندماج الطالبي ببعض العوامل ،ففي دراس ) Gunuc& Kuzu (2014أواحت

أن التينولوج ننا لي ننا ت ننأ ر إ ج ننابي ف نني ان نندماج الط ننالب ،وأن االن نندماج ب نندوره ُن نؤدي إل ننى النج نناح
اوينناد مي ،يمننا أشننارت د ارس ن ) Pilot, Anderson& Hardly(2017إلننى تننأ ر االننندماج
الطالبي داخل القاعات الد ارسن بالي افن الطالب ن للقاعنات ،فيلمنا زادت الي افن انعف االنندماج

الطالبي.

بالنسننب لميونننات االننندماج ،ريننزت بعننض الد ارسننات علننى االننندماج اوينناد مي ،ففنني د ارس ن

( Fredricks et al. (2004تنناول ال ن أبعناد لالنندماج اويناد مي وىني االنندماج المعرفني،
االنندماج االنفعنالي ،واالنندماج السنلويي ،يمنا أشنارت د ارسن ) Reeve& Tseng (2011إلنى

أربع ن أبعنناد (االننندماج السننلويي ،االننندماج االنفعننالي ،االننندماج المعرفنني ،واالننندماج بننالتفو ض)
واالندماج بالتفو ض عني مساىم الطالب البنا ة في تدفق التعل مات أو الميام التي تلقاىا ،أمنا

ميونننا مننن خمس ن أبعنناد
اسننا ً
د ارس ن ) Hart, Stewart& Jimerson (2011فقنند تبن نت مق ً
(االننندماج االنفعننالي م ن الننتعلم ،االننندماج االنفعننالي م ن المدرس ن  ،االننندماج المعرفنني ،االننندماج
السلويي (الجيد والم نابرة) ،واالنندماج السنلويي(الالمنيج )) ،وقند اسنتخدم صنبحي شنعبان شنرف

( )2212فنني مق اسننو لالننندماج ال ن أبعنناد (سننلويي-معرفنني-وجننداني) ،يمننا أعنند عنندنان محمنند
يونننا مننن المجنناالت التال ن
اسننا لالننندماج الجننامعي لطننالب يل ن الترب ن ُ ،م ً
القاانني ( )2212مق ً
(مجننال الننزمال -مجننال المقننررات الد ارس ن -مجننال أنظم ن ول نوال اليل ن -مجننال اوسنناتذة-المجننال
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اسا لالندماج
االنفعالي-مجال التخصص الدراسي) ،يما أعدت حنان حس ن محمود ( )2217مق ً
اوين نناد مي مبنًن ننا علن ننى أربع ن ن أبعن نناد وىن ننيا االنن نندماج المعرفن نني ،االنن نندماج السن ننلويي ،االنن نندماج
االنفعالي ،االندماج بالتفو ض على نرار مق اس ).Reeve& Tseng (2011

أمنا د ارسن ) Gunuc &Kuzu (2015فقند تناولنت االنندماج الطالبني ،منن ح نث االنندماج

الطالبنني فنني الحننرم الجننامعي  ، Campus Engagementواالننندماج فنني القاعننات الد ارس ن

 ، Class Engagementو تناول المحور اوول (االندماج الطالبني فني الحنرم الجنامعي) ال ن

أبعننادا الق من  ،Valuingوالشننعور باالنتمننا  ، Sense of Belongingوالمشنناري الجامع ن
 ،Participationsأم نا المحننور ال نناني (االننندماج داخننل القاعننات الد ارسنني) ف تننناول ال ن أبعننادا

االنن نندماج المعرفن نني Engagement

 ،Cognitiveواالنن نندماج االنفعن ننالي

Emotional

 ، Engagementواالنندماج السنلويي ، Behavioral Engagementو تبننى الباحنث الحنالي

فيرة ق اس االندماج الطالبي للطالب الجامعي؛ من خالل االندماج داخل القاعات الدراس بشيل

خنناص ،وفنني الحننرم الجننامعي بشننيل عننام ،ح ننث إن الطالننب الجننامعي ال حتنناج فقننط لالننندماج
اوينناد مي داخننل القاعننات الد ارسن  ،بننل البنند مننن أن متنند بننو ىننذا االننندماج للجامعن بصننف عامن

المشنناريات التنني تُجننرى
ومعرفن ق متيننا ،نواحساسننو بأنننو عنصن ٌنر أساسنني فنني الجامعن  ،وااللتحنناق ب ُ
على مستوى الجامع .

 التوجهات الدافعية األكاديمية :Academic Motivation Orientation

ُعد موانوع الدافع ن منن الموانوعات الميمن فني علنم الننفس ،فالنداف ىنو المحنرك النرل س
لسلوك الفرد (الطالب) ،يمنا أننو شنرط أساسني لحندوث عمل ن النتعلم .فالنداف ىنو حالن منن اإل نارة

داخل الفرد؛ تُؤدي بو إلى سلوك ما لتحق ق ىدف مع ن ،وترى نا ف قطامي ( )2224أن الدافع
اوياد م عمل سعي دالم من قبل الطالب إل جاد ب ل ماللم لتحق ق أىدافو.

وللدواف وظالف عد دة منيا ،إ ارة سنلوك الطالنب للق نام بميمن مع نن  ،وينذلك توج نو سنلويو

تجنناه مننا ننود أن قننوم بننو ،مبتعن ًندا عننن أي مشننتتات تننؤ ر عل ننو ،يمننا أنيننا تز نند مننن طاق ن الطالننب
إلنجنناز الميننام المطلوبن  ،فالدافع ن ىنني القننوة الدافعن التنني توجننو سننلوك الطالننب وتوجننو وتز نند مننن

إنتاجو ).Akhtar , etal.(2017

وقند م نز ) Deci (1998بن ن ننوع ن منن الدافع ن الداخل ن والخارج ن  ،ح نث تشن ر الدافع ن

الداخل إلى الق نام بشني منا نت جن عوامنل تتعلنق بالشنخص نفسنو أو بالميمن التني قنوم بأدالينا،
ب نما الدافع الخارج تتعلق باودا للحصول على الميافآت ،يما أيد يل منن Ryan &Deci

) (2000عل ننى أن ننو مي ننن تص ننن ف ال نندواف إل ننى فلتن ن ن وفقً ننا لمص نندرىا وىم ننا الدافع ن ن الداخل ن ن
 Intrinsic Motivationوتظي ننر ف نني اىتم ننام الف ننرد بالمي ننام بنفس ننو و ن نندرج مني ننا ال ننداف لح ننب
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االس ننتطالع واليف ننا ة واإلنج نناز ،والدافع ن ن الخارج ن ن Motivation

 ، Extrinsicوتظي ننر ف نني

اىتمامننات الفننرد بالميننام مننن خننالل الح نوافز الخارج ن  ،م ننل ن ننل راننا المح ط ن ن ،و ننندرج منيننا
الداف لالنتما والس طرة واالستقالل.

و ظينر تننأ ر الندواف الداخل ن والخارج ن فني الميننام التنني قنوم بيننا الفننرد ،ففني تننأ ر النندواف

الخارج ن ُرين ُز الفننرد علننى النتننالج الملموسن لتنف ننذ اونشننط المختلفن  ،ب نمننا فنني النندواف الداخل ن
الت نني تنش ننأ م ننن المش نناعر الداخل ن ن للف ننرد والرا ننا الشخص نني ال ننذي وج ننو الس ننلوك لميمن ن مع نن ن

(.)Ryan,Deci, 2000

فالنندواف الداخل ن منشننؤىا داخلنني ،م ننل الفاننول المعرفنني ،حننب االسننتطالع ،التملننك ،داف ن

اإلنجاز ،والشعور باليفنا ة ،ب نمنا الندواف الخارج ن منشنؤىا خنارجي ،م نل الحصنول علنى ميافنأة،
سماع يلمات المدح ،الس طرة والتنافس ،وعام فالدواف حال توجو أفينار الطالنب ووع نو وانتباىنو

للق ام بعمل ما لتحق ق ىدف ما.

يمننا أن الدافع ن الداخل ن والخارج ن ليمننا تننأ ر يب ننر علننى تحص ن ل الطننالب ،إال أن تننأ ر

ال نندواف الداخل ن ن أق ننوى م ننن ت ننأ ر ال نندواف الخارج ن ن ف نني س ننلوك الف ننرد ،وأن يل يم ننا ُيمن ن ُل اآلخ ننر
( .)Lemos& Verissimo, 2014و نرى ) Burgess (2016أن الدافع ن الخارج ن والمنشنأة
من التعز زات والميافآت قد تُعزز الدافع ن الداخل ن  ،وفني المقابنل قند تينون ىنذه الميافنآت المقدمن
لالنخراط في العمل نواتمام الميام المطلوب تُع ق الدواف الداخل .

دور رل ًسا في عمل ن النتعلم ،فتشن ر د ارسن )Uyulgan& Akkuzu (2014
الدواف ًا
وتؤدي َ
إلى أىم الدواف لندى طنالب يل ن الترب ن ؛ خاصن الندواف الداخل ن  ،فقند أمينن التنبنؤ بممارسنات
التنندر س فنني المسننتقبل بعنند تخننرجيم لنندى مرتفعنني الدافع ن اوياد م ن الداخل ن  ،بشننيل أفاننل مننن

ذوي منخفاي الدافع اوياد م الداخل  ،يما أيدت دراس & Stauntan, Gellert, Knittle
) Sniehotta(2015أىم ن ن الن نندواف اوياد م ن ن الخارج ن ن  ،المتم ل ن ن فن نني الرنب ن ن فن نني إران ننا

اآلخر ن ،والم ل إلى الحصول على ميافآت.

وتوا ن نظر ن  Expectancy-Value Motivation Theoryأن النندواف دال ن لتوق ن

الطالب لنجاحيم ،فاعتقاد الطالب بقدرتو على النجاح ُؤ ر في دافع تو ،يمنا أن إعطنا ق من لمنا
نتعلمو عتمد علنى إدرايننا بمندى صنعوب أو سنيول منا نتعلمنو ،وبالتنالي نؤ ر فني دافع تننا ،وف منا
نتعلمو (.)Buehl& Alexander,2005

أي أن نظر ن التوق ن – الق م ن  ،تُش ن ر إلننى معتقنندات الطالننب حننول قد ارتننو علننى الننتعلم ،مننن
ح نث اليندف مننن أدا ميمن مع نن  ،أو منا الننذي توقعنو عننند أدالنو ىنذه الميمن  ،ومننا شنعوره تجنناه

ىذه الميم .
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يمنا وان ينل منن ) Noels, Pellettier, Clement& Vallerand(2000فني انو

نظر ن ن  Self-Deteminationأن التوجين ننات الدافع ن ن تنقسن ننم إلن ننى توجين ننات داخل ن ن وخارج ن ن ،
وتشن ر التوجينات الداخل ن للدافع ن إلننى االنندماج فنني النشناط لتحق ننق الرانا النفسنني ،وتنقسنم إلننى
ال ميونات (الدافع للمعرف  ،الدافع ن لننجناز ،والدافع ن للتنشن ط) ،ب نمنا التوجينات الخارج ن

للدافع ن تش ن ر إلننى تلننك السننلوي ات ذات النندواف الخارج ن (التص نرفات التنني ننتم تنف ننذىا لتحق ننق
نيا مف دة) ،وتنقسم إلى ال ميونات ( التنظ م الخارجي ،التنظ م الداخلي ،والتنظ م المحدد).

مننن المالحننظ مننن النظر ن السننابق أن التوجيننات الداخل ن للدافع ن تيننتم باستيشنناف الجد نند

والتطور المعرفي ،واتقان الميام وتحق ق اوىداف ،باإلاناف إلنى االىتمنام باإلحسناس المصناحب
ودا الميننام المتم ل ن فنني اإلحسنناس بتقنند ر اوخننر ن والشننعور بالمتع ن فنني ذلننك ،ب نمننا التوجيننات

الخارج ن للدافع ن ن تي ننتم باونش ننط الت نني ننتم تحد نندىا م ننن مص ننادر خارج ن ن  ،واوس ننباب المتعلقن ن

فالطالب قد ُؤدي عم ًنال منا حتنى
باونشط  ،التي قد تيون داخل  ،ولينيا ترتبط بالب ل المح ط ،
ُ
ال شعر بالخجل أمام اآلخر ن إذا لم ِ
نظر وىم تو.
ؤد ىذا العمل ،ويذلك تيتم بتحق ق اليدف ًا
وُوا ن ن الس ن ن د محمن نند أبن ننو ىاشن ننم ( )2212أن ىنن نناك ىن نندفان لتوجين ننات الدافع ن ن  ،أوليمن ننا

االنخراط في أدا الميم  ،وف و تحسن اتقان الميم بالجيد والنتعلم ،من الشنعور بتحسنن الدافع ن

الداخل  ،و ان يما ،اندماج اونا ،وف و ُعد التعلم ن نر يناف إلدراك النتمين ،أي أن التقنو م النذاتي
للقدرة يون في او أدا جيد اآلخر ن.
وُطلننق علننى التوجيننات الدافع ن أنمنناط الدافع ن اوياد م ن  ،وىنني تُش ن ر إلننى منندى اسننتجاب
الطالب للتحدي ،وتُحدد نوع ن من السلوك للتعامل م ىذه التحد اتا أوليما أن ينل طالنب لد نو
القدرة على التحسن وبنذل الجيند ،و ان يمنا أننو عنندما واجنو الطالنب سنلو ًيا تسنم بالتحندي (ميمن
صعب ) ،ف نو نظر إل يا على أنيا فرص لتحس ن نفسو وز ادة قدراتو (.)Bustamante,2014
بالنسب لق اس الدافع فقد تعنددت وتنوعنت طنرق الق ناس ،بعانيا رينز علنى ق ناس الدافع ن

اوياد م الداخل  ،م ل دراس ىالل زىران النبيان ( )2213فقد قسميا إلى أربع أبعاد (اليفنا ة
الذات ن  ،االسنتمتاع بنالتعلم ،ال قن بنالنفس ،والم نابرة) ،يمنا قسنم )Uyulgan& Akkuzu (2014
مق اس الدافع ن الداخل ن إلنى أربعن أقسنام ،ىنيا النداف لننجناز ،القبنول االجتمناعي ،الخنوف منن

الفشننل ،واالتقننان ،والننبعض اوخننر تناوليننا بنوع يننا الداخل ن والخارج ن  ،م ننل د ارس ن

Guay,

) ، Vallerand& Blanchard (2000فقند قسن ُموا الدافع ن فني مق اسنيم إلنى الدافع ن الداخل ن ،
الدافع الخارج ن  ،الدافع ن  ،والتنظن م المحندد ،ب نمنا توصنلت فن أبنو عنواد ( )2229عنن طر نق

التحل ننل العنناملي إلننى سننت عوامننل للدافع ن اوياد م ن ا الدافع ن الداخل ن  ،ن نناب الدافع ن  ،داف ن

التنظن م المعرفنني ،دافن التنظن م ن ننر النواعي ،الدافع ن المختلطن  ،والتنظن م الخننارجي ،يمننا اعتمنندا
أحمن نند فن ننالح العل ن نوان وخالن نند عبن نند الن ننرحمن العط ن ننات ( )2212فن نني مق اسن ننيما للدافع ن ن الداخل ن ن
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اوياد م ن علننى ال ن أبعننادا تفان ل التحنندي ،حنب االسننتطالع ،والرنبن فنني االتقننان ،أمنا د ارسن
طننارق نننور النند ن محمنند وعبنند الرسننول عبنند البنناقي عبنند اللط ننف ( )2216فقنند قس نمت الدافع ن
اوياد م ن للدافع ن إلننى داخل ن (إتقننان اوىننداف والحاج ن للتحصن ل ،وخارج ن (توقعننات السننلط ،

قبول اوقران ،قوة الدواف  ،والخوف من الفشل).

أم نا الس ن د محمنند أبننو ىاشننم ( )2212فقنند تننناول فنني مق اسننو لتوجيننات الدافع ن الننذي قننام

بتعر ننب وتقن ن ن مق نناس ) Cain (2008الميننون مننن ُبعنند ن ،اوول توجيننات الدافع ن الداخل ن ،
و نطوي على أبعاد التحدي وحب االستطالع والتمين المستقبل ،وال اني خاص بتوجيات الدافع ن

الخارج  ،و نطوي على بعدي العمل السيل واالعتماد على اوساتذة ،وقد استخدم مصطفى خل ل
عطننا ا ( )2217ىننذا المق نناس المتننرجم فنني د ارسننتو ،و تبن نى الباحننث الحننالي ق نناس التوجيننات
الدافع اوياد م من خالل التوجيات الداخل والتوجيات الخارج .

 االندماج والدافعية:
الدراس

نرى  Schlechtyفني ) Saeed& Zyngier (2012أن االنندماج الطالبني فني القاعنات
مر بخمس مستو ات (مراحل)ا

 -المرحمة األولـى  Rebellionىني مرحلن التمنرد ،ح نث نرفض الطالنب فني البدا ن أدا الميمن

المطلوبن ن من ننو ،و مي ننن أن س ننبب إزع نناج للمح طن ن ن ب ننو ،و مي ننن أن س ننتبدل ى ننذه الميمن ن بمي ننام
أخرى.

المرحمــة الثانيــة  Retreeatismىنني مرحلن االنسننحاب والتقيقننر ،ح ننث تننرك الطالننب الميمن ،وال تسبب في إزعاج المح ط ن بو ،وال حاول استبداليا بميام أخرى.

نث ُنؤدي الطالننب
المرحمـة الثالثـة  Passive Complianceىني مرحلن االمت نال السنلبي ،ح ُالميم المطلوب منو؛ تجنًبا للوقوع في أخطا أو نتالج سلب .
نث ُ نؤدي
-المرحمــة الرابعــة  Ritualىنني مرحل ن االننندماج الطقوسنني أو العننادي أو المننناخي ،ح ن ُ

الطالب الميم يعادة ،وال تُم ل الميم للطالب أىم  ،لين تم ل لو نتالج خارج .
نر
المرحمة الخامسة  Authenticىي مرحل االندماج الحق قي ،ح ث ؤدى الطالب الميم ؛ نظ ًالواوح اليدف من ىذه الميم وق متو بالنسب لو.
و تا من المراحل الخمس السابق أنيا متفاعل  ،وأن أدا الميم تطلب أن ينون اليندف
ذا ق م ن ٍ ومعنننى ،وواان ًنحا بالنسننب للطالننب ،أم نا إذا يننان الينندف ن ننر واا ن بدرج ن ياف ن أو ال
تماما.
ُم ل لو ق م عال فقد قوم الطالب بأدا الميم
ً
تجنبا للعواقب السلب  ،أو قد ترييا ً
وق نند رب ننط )(2012

Zyngier

& Saeedبن ن ن مس ننتو ات (م ارح ننل) االن نندماج الطالب نني

والتوجيات الدافع للطالب ،و وا شيل ( )1ذلكا
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الدافع

الدافع

الداخل

الخارج

االنسحا

التمرد

الدافع

ب

االمت ال
السلبي

االندماج
المناخي

االندماج
الحق قي

االندماج

شيل()1

عالق مستو ات االندماج الطالبي بتوجيات الدافع .
تا ن مننن شننيل ( )1االرتبنناط ب ن ن مسننتو ات االننندماج الطالبنني داخننل القاعننات الد ارسن ن

ث تا أ ر الدواف الداخل في االندماج الحق قي ،فالطالب الذ ن لد يم
والتوجيات الدافع  ،ح ُ
دور في
ًا
دواف داخل تم زون عن ن رىم بأعلى مستو ات االندماج ،ب نما تؤدي الدواف الخارج
نث س ننعى الطال ننب
تحق ننق بع ننض مس ننتو ات االن نندماج ،م ننل االن نندماج الطقوس نني أو الع ننادي ،ح ن ُ
لتحق ق للحصول على النتالج المرا أو االمت ال السلبي في أدا الميام؛ لتجنب النتالج السلب

أو االنسحاب وترك الميمن  ،يمنا تان أن الطنالب النذ ن فتقنرون إلنى الدافع ن قند تمنردوا علنى
عاجا لزمالليم اآلخر ن.
الميام المطلوب منيم ،وقد ُسببون إز ً
ى ننذا ،وق نند أين ندت ى ننذه العالقن ن د ارسن ن ) ،Nayir (2017ح ننث أش ننارت إل ننى أن االن نندماج
الطالبي أحد شروط التعلم النشط ،وأن الطنالب النذ ن ينون لند يم دوافن يب نرة نندمجون فني أدا

الميننام ،ولننذلك فن ن معرفن مسننتو ات (توجيننات) الدافع ن أمننر ميننم لالننندماج ،يمننا أشننارت الد ارسن
إلننى أن التوجننو الننداخلي مؤشننر ميننم لالننندماج ،م ن اننرورة التخط ن ط ل نشننط التنني تحننث علننى

االندماج.

 بيئة التعمم المدركة :Perceived Learning Environment
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تش ن ر الب ل ن إلننى يننل مننا ح ن ط بننالفرد ،ب نمننا تش ن ر الب ل ن الجامع ن إلننى مجموع ن الظننروف

االجتماع ن وال قاف ن يالعننادات والتقال ند والقنوان ن واللغن والننظم داخنل الجامعن والتني تنؤ ر بنندورىا
في ح اة الطالب (.)Lila,2016

يما تُش ر ب ل التعلم إلى المناخ السالد نت ج الممارسات المرتبط بالمعلم والطالب داخل
القاعات الدراس (محمود محمد شب ب ،)2225 ،يما عرف إسماع ل محمد الفقي (،2226
 )58ب ل التعلم المدري بأنيا إافا المعنى على ميونات تلك الب ل من خالل ما تقدمو من
استشارات وي ف

التفاعل م ىذه االستشارات داخل الب ل ب ن التالم ذ وبعايم البعض وب ن

التالم ذ والمعلم.

أي أن ب ل ن الننتعلم المدري ن تعننني إعطننا معنننى لميوناتيننا بالنسننب للطالننب ،فالطالننب أ نننا

تعلمننو تعامننل م ن زماللننو بننالفروق الفرد ن التنني ب ننيم ،وم ن أسنناتذتو بشخص ن تيم وقنندراتيم علننى
توص ل المعلومات والطرق والوسالل التي ستخدمونيا في ذلك ،باإلااف إلنى المقنررات الد ارسن

ومننا تحو ننو مننن معلومننات تتطلننب منننو الفيننم واالسننتنتاج أو حتننى الحفننظ ،باإلانناف إلننى وجننوده
بداخل الجامع  ،فيو مطالب باحترام قوان نيا ولوالحيا واإلدار ن ن بينا ،فقند ينون إدراك ينل طالنب

ليذه الميونات ُمختلفًا عن زماللو اآلخر ن.
ت ننأ ر إدراك ب لن ن ال ننتعلم بالطال ننب نفس ننو؛ وفقً ننا وىداف ننو ومعتقدات ننو وق م ننو واتجاىات ننو وتي ل ننو
الذىني ،فتش ر دراس عبد الناصر أن س عبد الوىاب ( )2227إلى تأ ر الفاعل الذات ن للطالنب
في إدرايو لب ل التعلم ،فقد ُوجدت فروقًا دال إحصالًا ب ن مرتفعي ومنخفاي الفاعل الذات في
إدراك ب ل ن ال نتعلم المتم ل ن فنني (االحت نرام وال ق ن والنمننو االجتمنناعي واوينناد مي والتجد نند التربننوي)
اا بما دور حولو من متغ رات.
بشيل أفال لصال مرتفعو الفاعل الذات  ،يما تأ ر أ ً
ترج أىم ب ل التعلم بالنسب للطالب إلى تأ رىنا فني أدالنو اويناد مي واتجاىنو نحنو النتعلم
وعمل ن ن ال ننتعلم بش ننيل ع ننام ،فق نند أوا ننحت د ارسن ن محم نند ش ننعبان فرنل نني ومحم ننود أن ننور س ننو في

( )2216وجود عالق ارتباط موجب ب ن جودة ب لن النتعلم واتجاىنات الطنالب نحنو النتعلم ،يمنا
تسيم ب ل التعلم في ز ادة نشاط الطالب وحماسيم وحدوث مز د منن النتعلم ،يمنا لعنب المعلمنون

دور مي ًما في تنظ م فصنوليم وتعنامالتيم من طالبينم ،ممنا نؤ ر باإل جناب علنى انندماج الطنالب
ًا
اوياد مي (.)Imms&Byers, 2017
بالنسب لق ناس ب لن النتعلم ،توان د ارسن ) Henningsen& Stein (1997سنبع ميوننات

لب ل التعلم وىيا العالق الداعم ب ن المعلم ن والطالب ،مشاري الطالب في المينام واونشنط ،
توقعننات ومسننؤول ات وااننح  ،إتاح ن الفننرص للتعنناون ب ن ن الطننالب ،إعطننا وقننت ين ٍ
ناف للح نوار

والمناقش ن  ،إتاح ن الفننرص للطننالب لممارس ن الميننام اإلبداع ن  ،نواعطننا أنشننط ذات معنننى ،يمننا
تنناول ينل منن ) Brand, Felner, shim, Seitsinger & Duma (2003فني د ارسنتيم
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اسا لب ل التعلم تامن خمس أبعاد ىيا دعم المعلم ،دعم اوصدقا واوفران ،الوال واالنتما
مق ً
للمدرس ن  ،دعننم شننعور الطالننب باالسننتقالل  ،واننوح القواعنند المدرس ن  ،ب نمننا حنندد محمننود محمنند
شن ننب ب ( )2225أبعن نناد ب ل ن ن الن ننتعلم فن نني أربع ن ن أبعن نناد ىن ننيا المعلن ننم ،المعرف ن ن المقدم ن ن للطالن ننب،
خصالص الطالب ،وتقن ات التعل م المستخدم .

وفي دراس ) Opdenakker & Minnaert (2011تم ق اس ب ل التعلم من خنالل مق ناس

النظننام النندولي لمالحظ ن المعل ننم  ISTOFوالمتاننمن ال ن أبعننادا المعل ننم يمنندرب ج نند ،تطب ننق
المعلم للنتعلم النشنط وم ارعناة الفنروق الفرد ن  ،والمعلنم يمننظم ومند ر ل نشنط الصنف  ،أمنا د ارسن

) Cavanagh (2015فقنند أشننارت إلننى مان ن أبعننادا الق من التعل م ن الذات ن  ،مخرجننات الننتعلم
الذاتي ،االتجاىات والسنلوي ات داخنل الفصنل ،دعنم اوقنران ،المناقشن داخنل الفصنل ،دعنم المعلنم

وتوقعاتو ،ومشاري الوالد ن ،وقد أشنارت أمناني صنال المط نري ( )2217إلنى خمسن أبعناد لب لن

التعلم وىيا أعاا ى ل التدر س ،المقررات الدراس  ،إدارة الجامع  ،وسالل التقو م ،وخصنالص

الطلب  ،يما أشار عمار أحمد العجمي ومنال حم دي وع د صقر الي م ( )2217إلى سنبع أبعناد
لب ل ن الننتعلم وىننيا العالق ن الشخص ن ب ن ن الطالننب وعاننو ى ل ن التنندر س ،مشنناري الطالننب فنني
اتخاذ الق اررات ،العالقات االجتماع ب ن الطلب  ،اسنتمتاع الطلبن فني اونشنط التعل م ن  ،التنظن م

والوا ننوح داخ ننل القاع ننات الد ارسن ن  ،التجد نند والتن ننوع ف نني طن نرق الت نندر س ،وم نندى ُم ارع نناة الف ننروق

الفرد  .و تبنى الباحث الحالي ق اس ب ل التعلم المدري ؛ من خالل إدرايو ليل من أعانا ى لن
التدر س ،الطالب ،إدارة اليل  ،والمقررات الدراس .

 -االندماج وبيئة التعمم:

تأ ر االندماج اوياد مي للطالب بب ل التعلم ،تشن ر ب لن النتعلم إلنى ينل منا حن ط بالطالنب

أ نننا تعلمننو ،مننن عالقننات م ن زماللننو واوسنناتذة وطننرق تننناوليم للمواننوعات وشننرحيا والمقننررات

التنني درسننيا وعوامننل شخص ن تو حتننى الب ل ن الف ز ق ن المح ط ن ليننا تننأ ر فنني تعلننم الطالننب ،وقنند
أوانحت د ارسن

Ramos-Diaz, Fernandez-Zabala &Rodriguez-Fernandez

المح ط ن بالطالب في تحق ق أعلى مستو ات
المقدم من ُ
) (2016أىم الدور الذي ؤد و الدعم ُ
االننندماج اوينناد مي ،س نوا يننان ىننذا النندعم مننن اوق نران أو المعلم ن ن أو مننن اوس نرة ،وقنند شننيل
نر وسن ن طًا بن ن ن الن ندعم االجتم نناعي واالن نندماج اوي نناد مي ،يم ننا أش ننارت د ارسن ن
مفي ننوم ال ننذات متغ ن ًا

) Imms& Byers (2017إلى أىم الدور الذي ُؤد و اوساتذة في حث طالبيم على االندماج
ف نني أنش ننطتيم اوي نناد مي ،يم ننا أين ندت ذل ننك د ارسن ن ) ، Pilot, etal.(2017م ننن ح ننث ارتب نناط
االندماج الطالبي بأدا اوساتذة داخل القاعات الدراس .
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أما دراس ) Martin& Bolliger (2018فقد أشارت إلنى أىم ن تنوف ر ب لن تعل م ن مناسنب

النندماج الطنالب وشننعورىم بالرانا وتقل ننل شنعورىم بالعزلن وتحسن ن اودا اوينناد مي ،وذلنك مننن
خالل استخدام بعض االسترات ج ات المتعلق بالمحتوى التعل مي ،من ح ث طر ق عراو وبن تو،

أو االسننترات ج ات المتعلقن بننالمعلم (المنندرب) ،وتمينننو واسننتخدامو للتينولوج ننا واندماجننو فنني الب لن

التعل م ن للطننالب ،ويننذلك مننا تعلننق بننالمتعلم نفسننو مننن ح ننث دافع تننو وأسننلوب تعلمننو المفاننل

ونوعو االجتماعي.

يما سعت دراس ) Cavanagh (2015إلى اختبار الفرض بأن االندماج الطالبي وتصور

الب لن التعلم ن ش ن ار إلننى نفننس البن ن أحاد ن البعنند ،وذلننك باسننتخدام نمننوذج راش الختبننار منندى
ماللمن الب انننات التجر ب ن لمق نناس ميننون مننن ( )85مفننردة حننول االننندماج الطالبنني وب لن الننتعلم،
وتوص ننلت الد ارسن ن إل ننى وج ننود بن ن ن مش ننتري ب نيم ننا ،و مي ننن تس ننم ى ننذه البن ن ن

.Learning Environment

Engaging

و تان ممنا سنبق أىم ن ب لن الننتعلم وتأ رىنا فنني انندماج الطننالب ،وقند اتان الندور اليب ننر

الننذي ؤد ننو المعلننم وتننأ ره فنني تعلننم الطالننب واندماجننو فنني عمل ن الننتعلم ،باإلانناف إلننى الننزمال
المح ط ن بو والمقررات التي درسيا.

ِ
سا ِبقَ ٌة:
اس ٌ
ات َ
 د َر َ

ِ
ات تناولت تحديد مستوى االندماج الطالبي والفروق وفقًا لمنوع االجتماعي والتخصص.
اس ٌ
 د َر َ
ىدفت دراس صبحي شعبان شرف ( )2212إلى تحد د مستوى االندماج الطالبي في الح اة
الجامع ن ن  ،وي ننذلك معرفن ن الف ننروق ف نني االن نندماج الطالب نني؛ وفقً ننا ل ننبعض المتغ ن نرات ،مني ننا الن ننوع
طالبننا وطالب ن مننن طننالب يل ن
االجتمنناعي والتخصننص ،وقنند تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن (ً )384
الترب  ،وأسفرت النتالج عن وجود مستوى أقل من المتوسط الندماج الطالب في الح اة الجامع ،

يما وجدت فروقًا دال إحصالًا في االنندماج الطالبني لصنال اإلنناث والتخصصنات العلم ن  ،يمنا
ىنندفت د ارسن عنندنان محمنند القاانني ( )2212إلننى التعننرف علننى مسننتوى االننندماج الجننامعي لنندى
طننالب يل ن الترب ن المسننتجد ن بجامع ن تعننز ،باإلانناف إلننى عالق ن الننذيا الوجننداني باالننندماج

طالبا وطالب منن الطنالب المسنتجد ن بيل ن الترب ن ،
الجامعي ،وتيونت ع ن الدراس من (ً )342
منخفانا ،يمنا أوانحت وجنود عالقن
وأشارت النتالج إلى أن مستوى االندماج الجامعي ليذ الفل
ً
ارتباط موجب ب ن الذيا الوجداني واالندماج الجامعي.

أمنا د ارس ن رفع ن ارف ن الزنبنني ( )2213فقنند ىنندفت إلننى فحننص العالق ن ب ن ن سننلوك االننندماج

الطالبي في تعلم اللغ اإلنجل ز وعالقتو بمعلمي اللغ اإلنجل ز ن  ،باإلاناف إلنى تحد ند مسنتوى
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تبعنا للننوع االجتمناعي ،وتيوننت ع نن الد ارسن منن
االندماج الطالبي ومعرف الفروق في االندماج ً
طالبا وطالب بالمرحل ال انو  ،وأظيرت النتالج وجود مسنتوى متوسنط لالنندماج الطالبني
(ً )323
تبعن ننا الخن ننتالف النن ننوع
لن نندى الطن ننالب ،وال توجن نند فروقً ن نا دال ن ن إحصن ننالًا فن نني االنن نندماج الطالب ن ني؛ ً
االجتم نناعي ،يم ننا ى نندفت د ارسن ن عل ننى الش ننيع ( )2213إل ننى معرفن ن مس ننتوى التواف ننق من ن الح نناة
الجامع والتعرف على الفروق ب ن البن ن والبنات في التوافق ،وتيونت ع ن الدراس منن ()759
طالبننا وطالب ن  ،وأظيننرت النتننالج وج ننود مسننتوى متوسننط للتوافننق من ن الح نناة الجامع ن لنندى ع نن ن
ً
الدراس  ،ويذلك وجود فروق دال إحصالًا في التوافق م الح اة الجامع لصال الذيور.
أما دراس مسعود عبد الحم ند حجنو ( )2215فقند ىندفت إلنى معرفن الفنروق فني التوافنق من

الح اة الجامع بن ن النذيور واإلنناث ،وينذلك بن ن طنالب اليل نات اإلنسنان والعمل ن  ،وقند تيوننت
طالبننا وطالبن  ،وأظيننرت النتننالج وجننود فروقًنا دالن إحصننالًا فنني التوافننق
ع نن الد ارسن مننن (ً )322
م ن الح نناة الجامع ن ن لصننال ال ننذيور واليل ننات اإلنسننان  ،يم ننا ى نندفت د ارس ن وص ننل ا عب نند ا

السواط ( )2215إلنى التعنرف علنى الفنروق فني االنندماج النفسني المعرفني وفقًنا للننوع والتخصنص
ومعرف ن التنبننؤ باالننندماج النفسنني المعرفنني مننن خننالل مسننتوى رانناىم عننن الخنندمات اإلرشنناد ،
طالبننا وطالب ن بجامع ن الطننالف ،وتوص نلت النتننالج إلننى أنننو ال
تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن (ً )832
توجنند فروقً نا دال ن إحصننالًا فنني االننندماج النفسنني المعرفنني وفقًننا لمتغ ننري النننوع والتخصننص ،يمننا
أمين التنبؤ باالندماج النفسني المعرفني بمعلوم ن رانا الطنالب عنن مسنتوى الخندمات اإلرشناد ،

ب نم ننا ى نندفت د ارسن ن عب نند المحس ننن خان ن ر ونج ننال ارا نني ( )2217إل ننى التع ننرف عل ننى مس ننتوى
االنن نندماج الج ن ننامعي لن نندى ط ن ننالب المرحل ن ن الجامع ن ن ن ومعرفن ن ن أ ن ننر ي ن ننل من ننن الن ن ننوع االجتم ن نناعي

طالبننا
والتخصننص والسنننوات الد ارسن علننى االننندماج الجننامعي ،تيونننت ع نن الد ارسن مننن (ً )622
وطالب  ،وتوصلت النتالج إلى وجود مستوى أعلى من المتوسط لالنندماج الجنامعي لندى الطنالب،

تبعننا لمتغ ننري النننوع االجتمنناعي والتخصننص
وجننود فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج الجننامعي ً
تبع ننا
لص ننال ال ننذيور والقس ننم اودب نني ،وع نندم وج ننود ف ننروق دالن ن إحص ننالًا ف نني االن نندماج الج ننامعي ً

للسنوات الدراس .

تا من خالل عرض بعض الدراسات السابق  ،أنو اختلنف مسنتوى االنندماج الطالبني منن

دراس إلى أخري ،ففي دراس (صبحي شعبان شرف2212،؛ عدنان محمد القااي )2212،يان

المسننتوى أقننل مننن المتوسننط ،ب نمننا أشننارت د ارس ن (رفع ن الزعبنني2213،؛ علننى الشننيع )2213 ،

إلى وجود مستوى متوسط ،أما دراس (عبد المحسن خا ر ونجال رااي )2217 ،فقد توصلت
لوجود مستوى أعلى من المتوسط لالنندماج لندى طنالب الجامعن  ،يمنا اختلنف االنندماج بناختالف

النوع االجتماعي (ذيور /إناث) ،ففي دراس (صبحي شعبان شرف )2212،يانت الفروق لصال

اإلننناث ،ب نمننا فنني د ارسن ( مسننعود حجننو2215،؛ عبنند المحسننن خان ر ونجننال ارانني2217،؛
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 )Akpan&Umobong,2013يانننت الفننروق لصننال الننذيور ،ب نمننا لننم توجنند فننروق ذات دالل ن

تبعن ن ننا للنن ن ننوع فن ن نني د ارس ن ن ن (رفع ن ن ن الزعبن ن نني2213 ،؛ وصن ن ننل عبن ن نند ا
إحصن ن ننال فن ن نني االنن ن نندماج ً
السواط2215،؛ ش ري حل م ،)2215 ،يما وجدت فروقًا في االندماج الطالبي لصال التخصص
العلمي يما في دراس (صبحي شعبان شرف ،)2212 ،ويانت الفروق لصال التخصص اودبي
يم ننا ف نني د ارسن ن (مس ننعود حج ننو2215،؛ عب نند المحس ننن خان ن ر ونج ننال ارا نني ،)2217 ،ب نم ننا
أشارت دراس (وصل عبد ا السنواط )2215 ،لعندم وجنود فنروق بن ن التخصصن ن فني االنندماج

النفسنني والمعرفنني ،يمننا أجر ننت بعننض الد ارسننات المتعلق ن باالننندماج علننى طننالب السننن اوولننى
الجامع يما في دراس (عدنان محمد القااني ،)2212 ،و سنعى البحنث الحنالي لمعرفن مسنتوى
االننندماج الطالبنني المقنناس بالطر ق ن المتبع ن فنني ىننذا البحننث لنندى طننالب السننن اوولننى الجامع ن

تبعنا الخنتالف الننوع
بيل الترب جامع اإلسيندر  ،والتعرف على الفروق في االندماج الطالبي ً
االجتماعي والتخصص.
ِ
ات تناولت االندماج الطالبي وعالقته بالدافعية.
اس ٌ
 د َر َ
ىدفت دراس ) Akpan& Umobong (2013إلى التعرف على تأ ر الداف لننجاز على
االندماج اوياد مي للطالب ،ويذلك معرف الفروق في االندماج ب ن الذيور اإلناث ،تيونت ع نن

عامننا بمتوس ننط
الد ارس ن مننن (ً )542
طالبننا وطالب ن مننن م ارح ننل عمر ن مختلف ن مننن  12إلننى ً 22
عامننا ،توص نلت الد ارس ن إلننى وجننود تننأ ر للننداف لننجنناز علننى االننندماج اوينناد مي ،يمننا
ً 15,7
وجندت فروقًننا دالن إحصننالًا فنني االننندماج بن ن الننذيور واإلننناث لصننال الننذيور ،يمننا ىنندفت د ارسن
) Wang&Eccles (2013إلننى نمذج ن العالق ن الدافع ن لننجنناز واالننندماج المدرسنني وحال ن
ووان ن المدرسن ن (context

 )schoolأو الب لن ن المدرسن ن  ،ح ننث تيون ننت ع نن ن الد ارسن ن م ننن

نر وسن طًا
( )1157تلم ن ًذا مننن المرحلن المتوسننط  ،أظيننرت الد ارسن أن الننداف لننجنناز م ننل متغ ن ًا
ب ن الب ل المدرس واندماج التالم ذ ،فقد تأ رت دوف التالم ذ ب دراييم للب ل المدرسن  ،ومنن نم

أ رت في جم

أنواع االندماج المدرسي (السلويي واالنفعالي والمعرفي).

وقند ىندفت د ارسن ) Wurf&Groft-Piggin (2015إلننى التنبنؤ بناودا اويناد مي لطننالب

السن اوولى بيل المعلم ن ،منن خنالل ينل منن دافع نتيم وانندماجيم الجنامعي ،وقند تيوننت ع نن

طالبا من طالب يل المعلم ن ،وقند أشنارت النتنالج إلنى إميان ن التنبنؤ بناودا
الدراس من (ً )83
اوينناد مي للطننالب بمعلوم ن يننل مننن الدافع ن واننندماجيم الجننامعي ،ب نمننا ىنندفت د ارس ن ش ن ري
مسن ننعد حل ن ن م ( )2215إلن ننى التعن ننرف علن ننى طب ع ن ن العالق ن ن ب ن ن ن الدافع ن ن اوياد م ن ن واالنن نندماج

اوياد مي لدى تالم ذ المرحل اإلعداد  ،ويذلك معرف الفروق في الدافع واالندماج ب ن الذيور

اإلننناث ،وتيونننت ع ن ن الد ارس ن ( )382تلم ن ًذا وتلم ننذةً ،وأظيننرت النتننالج وجننود عالق ن ارتباط ن
موجب ن ب ن ن الدافع ن اوياد م ن واالننندماج اوينناد مي لنندى ع ن ن الد ارس ن  ،يمننا وجنندت فروقً نا دال ن
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إحصننالًا فنني الدافع ن الداخل ن لصننال اإلننناث ،ب نمننا ال توجنند فننروق دال ن إحصننالًا ب ن ن الننذيور
واإلن نناث ف نني الدافع ن ن الخارج ن ن واالن نندماج اوي نناد مي ،يم ننا ى نندفت د ارسن ن ت ننامر ش ننوفي إبن نراى م
( )2216إل ننى اليش ننف ع ننن عالقن ن االن نندماج اوي نناد مي بي ننل م ننن بن ن ن الفا ننالل وق ننوى الخل ننق
اإلنسان  ،واليشف عن بعض العوامل المنبل باالندماج اوياد مي لدى طالب الجامع  ،وتيونت

طالبننا وطالب ن  ،وم ننن أىننم مننا توصن نلت إل ننو الد ارس ن أن ننو ميننن التنب ننؤ
ع ن ن الد ارس ن م ننن (ً )572
باالندماج اوياد مي ،من خالل تنظ م الذات وتقد ر الجمال والق ادة والنشاط والم ابرة (يأحد أبعاد

الدافع ) والتد ن والفُياى .
و تا من خالل عرض بعنض الد ارسنات السنابق  ،ارتبناط االنندماج الطالبني بالدافع ن لندى
الطالب ،يما في دراس (ش ري مسنعد حلن م ،)2215 ،يمنا أننو أمينن التنبنؤ باالنندماج منن خنالل
الدافع أو بعنض ميوننات الدافع ن  ،يمنا فني د ارسن ( تنامر شنوقي إبنراى م ،)2216،أو باسنتخدام

النمذجن ن ن  ،يم ن ننا ف ن نني د ارسن ن ن (Wang&Eccles,2013؛  ،)Akpan&Umobong,2013يم ن ننا
رينزت بعننض الد ارسننات علننى تننناول االننندماج والدافع ن علننى طننالب السننن اوولننى الجامع ن  ،يمننا

فنني د ارسن ن ( ،)Wurf&Groft-Piggin,2015مننن خ ننالل مننا س ننبق تا ن أن ننو توجنند عالقنن أو
ت ننأ ر للدافع ن ن بميوناتي ننا عل ننى االن نندماج ،والسن نؤال اآلن ى ننل ختل ننف االن نندماج الطالب نني المق نناس

المتبع في البحث الحالي باختالف التوجيات الدافع (الداخل ن -الخارج ن ) لندى طنالب
بالطر ق ُ
السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر .
ِ
ات تناولت االندماج الطالبي وعالقته ببيئة التعمم.
اس ٌ
 د َر َىدفت دراس محمود محمد شب ب ( )2225إلى التعرف على االرتباط بن ن خصنالص حجنرة
الد ارسن ن  ،يم ننا نندرييا الط ننالب واالن نندماج واالس ننتمتاع ب ننالتعلم ل نند يم ،تيون ننت ع نن ن الد ارسن ن م ننن

طالبا منن طنالب يل ن الترب ن  ،أظينرت النتنالج وجنود عالقن ارتباط ن بن ن إدراك الطنالب
(ً )322
لب لن ن تعلمي ننم وان نندماجيم ،وق نند أس ننيمت عناص ننر الب لن ن المدرين ن ف نني التنب ننؤ باالن نندماج ،ويان ننت
نياما فن ن نني التنبن ن ننؤ ح ن ن ننث بلغن ن ننت  ،%47,5يم ن ننا ى ن نندفت د ارس ن ن ن
خصنن ننالص الطن ن ننالب أعلن ن ننى إسن ن ن ً
) Huang&Fisher (2011إلن ننى التعن ننرف علن ننى من نندى ارتبن نناط إدراك الطن ننالب لب ل ن ن تعلمين ننم

طالبننا جامعً ننا بتننا وان،
باننندماجيم وشننعورىم بالراننا ،ح ننث تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن (ً )1169
وأظيرت النتالج وجود عالق ب ن إدراك الطالب لب لتيم التعلم واندماجيم اوياد مي ،وأن عالق
الطالنن ننب بعانن ننو ى ل ن ن ن التنن نندر س أي ن ن نر تن ن ننأ ًار فن ن نني االنن ن نندماج اوين ن نناد مي ،يمن ن ننا ىن ن نندفت د ارس ن ن ن

) Opdenakker & Minnaert (2011إلنى التعنرف علنى تنأ ر خصنالص ب لن النتعلم علنى

االننندماج اوينناد مي ،ح ننث تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن ( )777تلم ن ًذا بالصننف السننادس االبتنندالي
بن وز الننند ،أشننارت النتننالج إلننى تننأ ر جم ن خصننالص الب ل ن التعلم ن فنني اننندماج التالم ننذ ،وأن
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المعلننم يمنندرب ج نند يانننت أفاننل الخصننالص فنني االسننيام باالننندماج لنندى التالم ننذ ل ننو اسننتخدام

التعلم النشط.

يمننا بح ننت د ارسن س ن د محمنندي صننم دة ( )2215إميان ن التنبننؤ بأشننيال االننندماج المختلف ن

(الس ننلويي ،االنفع ننالي ،والمعرف نني) م ننن خ ننالل تص ننورات الط ننالب ع ننن المن نناخ المدرس نني وال ننذيا

طالبننا بالمرحل ن ال انو ن  ،وتوص نلت النتننالج إلننى أنننو
الوجننداني ،تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن (ً )315
مين التنبؤ باالندماج من خالل المناخ المدرسي ،وبلغ نسب اإلسيام النسبي للمناخ المدرسي في
االننندماج المعرفنني  ،%26,7ولالننندماج السننلويي  ،%19,8ولالننندماج االنفعننالي  ،%16,7يمننا
ىنندفت د ارس ن منتصننر ص ننالح سننل مان ( )2215إلننى معرف ن الت ننأ رات المباش نرة لننبعض العوام ننل

الخارج ن ن ن (م ن ننلا المن ن نناخ المدرس ن نني والدافع ن ن ن الخارج ن ن ن ) والداخل ن ن ن (م ن ننلا الدافع ن ن ن الداخل ن ن ن

واسننترات ج ات الدافع ن للننتعلم) علننى أبعنناد المرون ن التحف ز ن (االننندماج نواعننادة االننندماج والسننخط
والتخلنني) ويننذلك معرفن التننأ رات ن ننر المباشنرة ليننذه العوامننل علننى التحصن ل الد ارسنني مننن خننالل

المرون ن التحف ز ن يمتغ ننر وس ن ط ،وتيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن ( )722تلم ن ًذا وتلم ننذة مننن تالم ننذ
الصف الخامس االبتدالي واوول اإلعدادي ،وأظيرت النتالجا وجود تأ ر مباشر للعوامل الداخل

والخارج ن علننى أبعنناد المرون ن التحف ز ن (االننندماج نواعننادة االننندماج والسننخط والتخلنني) ،يمننا أنننو
أمين التنبؤ باالندماج المدرسي من خالل الدافع الداخل والمناخ المدرسي.
يمننا ىنندفت د ارسن ) Loera , etal.(2015إلننى معرفن تننأ ر بعننض العوامننل يالتطلعننات

التربو ن ن وج ننودة البن نرامج الد ارسن ن  ،وت ننأ ر ال ننزمال عل ننى ي ننل م ننن االن نندماج اوي نناد مي والرا ننا
طالبننا مننن طننالب المرحل ن ال انو ن  ،ومننن خننالل
الد ارسنني ،وقنند تيونننت ع ن ن الد ارس ن مننن (ً )267
النمذج ن البنال ن توص ننلت النتننالج إل ننى وجننود تننأ ر دال إحص ننالًا لتننأ ر ال ننزمال علننى االن نندماج

اوياد مي ،أمنا د ارسن ) ، Ramos-Dias etal.(2016فقند ىندفت إلنى تحل نل العالقن بن ن ينل
منن الندعم االجتمناعي المندرك منن ِقَبن ِل التالم نذ وانندماجيم اويناد مي ،وتيوننت عن ن الد ارسن مننن
( )1252تلم ًذا وتلم ذة تتراوح أعمارىم ما ب ن ( )15-12سن  ،وأظيرت النتالج إلى وجود تنأ ر
لنندعم الننزمال والمعلمن ن واوسنرة علننى االننندماج اوينناد مي ،ب نمننا ىنندفت د ارسن ) Alt(2017إلننى

التعرف على تأ ر إدراك ب ل التعلم لطالب الجامع على اندماج الطالب في اونشنط الالصنف

طالب ننا ،وباس ننتخدام
وت ننأ ر ذل ننك عل ننى تحصن ن ليم اوي نناد مي ،وتيون ننت ع نن ن الد ارسن ن م ننن (ً )271
أسلوب تحل ل المسار أظيرت النتالج وجنود تنأ ر سنلبي بن ن إدراك ب لن النتعلم للطنالب واونشنط
الالصف  ،يما وجود تأ ر موجب لب ل التعلم المدري للطالب في تحص ليم اوياد مي.

يما ىدفت د ارسن ) Chipangura& Aldridge (2017إلنى معرفن تنأ ر ب لن النتعلم علنى

طالب ننا بالمرحلن ن
ان نندماج الط ننالب ومش نناريتيم ف نني اونش ننط  ،تيون ننت ع نن ن الد ارسن ن م ننن (ً )365
ال انو ن  ،أظيننرت النتننالج وجننود تننأ ر لب ل ن الننتعلم المتم ل ن فنني الوسننالط المتعننددة المسننتخدم فنني
24

عمل التعل م والتفاعالت الط ب بن ن الطنالب ،ب نمنا ىندفت د ارسن )Martin&Bolliger (2018

إلى تحد د أي االسترات ج ات ال الث (المتعلم والمحتوى ،المتعلم والمدرب ،والمتعلم والمتعلم) أي ر
أىم في االندماج والمشاري الطالب  ،وىل تختلف ىذه االسترات ج ات باختالف النوع؟ وتيوننت

طالبننا ،وأظيننرت النتننالج التأينند علننى االسننترات ج ات الن الث ،وتننأتي فنني
ع نن الد ارسن مننن (ً )155
المرتب ن اوولننى المننتعلم-المنندرب ننم المننتعلم والمحتننوى ننم المننتعلم –المننتعلم ،وتم ننزن اإلننناث عننن
الننذيور فنني حرصننين علننى اسننتخدام ىننذه االسننترات ج ات وايتشنناف المواننوعات وعننرض المحتننوى

بمجموع متنوع من العروض.

و تا ن مننن خننالل عننرض بعننض الد ارسننات السننابق  ،ارتبنناط ب ل ن الننتعلم باننندماج الطننالب

ومشاريتيم في اونشط المختلف سوا عن طر ق حساب معامالت االرتباط ،م ل دراس (محمود
محمنند شننب ب2225،؛  ،)Huang&Fisher,2011أو عننن طر ننق التنبننؤ باالننندماج ،مننن خننالل
ب ل التعلم ،يما في دراس (س د محمدي صم دة ،)2215،أو عن طر ق حساب التأ ر باستخدام

النمذج ن  ،يمننا فنني د ارس ن

)etal.,2015

Loera؛ ,2016

,

etal

Ramos-Dias؛

 ،) Chipangura& Aldridge ,2017يما توصلت بعض الدراسات وىم ميون العالق ب ن

الطال ن ن ننب واوس ن ن ننتاذ يأح ن ن نند ميون ن ن ننات ب لن ن ن ن ال ن ن ننتعلم ف ن ن نني االن ن ن نندماج الطالب ن ن نني يم ن ن ننا ف ن ن نني د ارسن ن ن ن

(Huang&Fisher,2011؛ Opdenakker & Minnaert,2011؛ ،) Martin&Bolliger,2018
يما ريزت بعنض الد ارسنات لتوان

ىنذه العالقن أو التنأ ر علنى طنالب الجامعن يمنا فني د ارسن

(Huang&Fisher,2011؛  ،)Alt,2017مننن خننالل مننا سننبق تان أنننو توجنند عالقن أو تننأ ر
لب لن ن ال ننتعلم بميوناتي ننا عل ننى االن نندماج ،والسن نؤال اآلنا ى ننل ختل ننف االن نندماج الطالب نني المق نناس
بالطر ق ن المتبع ن فنني البحننث الحننالي بنناختالف مسننتو ات ب ل ن الننتعلم المدري ن لنندى طننالب السننن

اوولى الجامع ؟

الب ْح ِث:
 فروض َ

 -1وج نند مس ننتوى متوس ننط لالن نندماج الطالب نني ل نندى ط ننالب الس ننن اوول ننى بيل ن ن الترب ن ن جامعن ن

اإلسيندر .

-2ال توجنند فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى طننالب السننن اوولننى بيل ن الترب ن
تبعا الختالف التوجيات الدافع (الداخل – الخارج ).
جامع اإلسيندر ً
-3توجد فروق دال إحصالًا في االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامعن

تبعا الختالف مستو ات إدراييم لب ل التعلم (مرتف – متوسط-منخفض).
اإلسيندر ً
-4ال توجنند فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى طننالب السننن اوولننى بيل ن الترب ن
تبعا الختالف النوع االجتماعي (ذيور-إناث).
جامع اإلسيندر ً
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-5ال توجنند فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى طننالب السننن اوولننى بيل ن الترب ن
تبعا الختالف التخصص (علمي-أدبي).
جامع اإلسيندر ً

الب ْح ِث:
اءات َ
 إِ ْج َـر َ

اعتمد الباحث على المنيج الوصفي والسببي المقارن لمعرف مستوى االندماج الطالبي لدى
طالب السن اوولى بيل

الترب

جامع اإلسيندر  ،ويذلك لمعرف االختالفات في االندماج

الطالبي باختالف التوجيات الدافع ومستو ات إدراك ب ل التعلم لدى الطالب والنوع االجتماعي

والتخصص.

أوالً :المشاركون في البحث:

أ-المشاركون في الدراسة االستطالعية (حساب الخصائص السيكو مترية لألدوات):
قام الباحث بالتأيد من الخصالص الس يو متر ودوات البحث ،وذلك بتطب قيا على ()82
ٍ
طالب وطالب ٍ من طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر  ،تراوحت أعمارىم الزمن
ب ن ( )19-18سن ً ،وذلك خالل الفصل الدراسي ال اني للعام الدراسي 2218/2217م ،ح ث

تم تطب ق ىذه اودوات؛ تمي ًدا لحساب الصدق وال بات قبل التطب ق على المشاري ن في الدراس
اوساس .
ب-المشاركون في الدراسة األساسية:

طالبا وطالب ً من طالب السن اوولى بيل الترب
لقد شارك في الدراس اوساس (ً )222
جامع اإلسيندر  ،تراوحت أعمارىم الزمن ب ن ( )19-18سن ً بمتوسط حسابي ()18,6

وانحراف مع اري ( ،)3,51وذلك خالل الفصل الدراسي ال اني للعام الدراسي 2218/2217م.
تبعا للنوع االجتماعي والتخصص
والجدول التالي وا توز المشاري ن في البحث ً
تبعا للنوع االجتماعي والتخصص
جدول ( )1توز المشاري ن في البحث ً
بن ن

بنات

المجموع

أدبي

52

68

122

علمي

49

51

122

121

119

222

ثانيا :أدوات البحث:
ً
في او اإلطار النظري ونتالج الدراسات السابق قام الباحث بتصم م أدوات البحث ،التي

اشتملت على ما ليا
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تعر ب نواعداد الباحث

-1مق اس االندماج الطالبي الجامعي

إعداد الباحث

-2مق اس التوجيات الدافع اوياد م
ج-مق اس ب ل التعلم المدري

وف ما لي تم تناول تلك اودوات بالتفص ل وعلى التواليا

إعداد الباحث

تعر ب نواعداد الباحث (ملحق )1
أوًال :مقياس االندماج الطالبي الجامعي
 هدف المقياس :التعرف على مستوى االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى الجامعبيل الترب جامع اإلسيندر .
 -خطوات تصميم المقياس:

بعد إطالع الباحث على بعض الدراسات والمقا س السابق  ،قام الباحث بترجم مق اس

) Gunuc& Kuzu (2015لالندماج الطالبي؛ وفقًا للغرض من البحث الحالي ،الذي شتمل
على ( )59مفردة؛ موزع ن على بعد ن رل س ن ىماا االندماج داخل الحرم الجامعي واالندماج

داخل القاعات الدراس  ،وتم مراجع الترجم بعرايا على أستاذ ن متخصص ن في علم النفس

حاصل ن على الديتوراه من جامعات أجنب ( ،)2يما ُروجعت الترجم من ح ث الص ان واللغ ،
وأجر ت بعد التعد الت بنا ً على التغذ الراجع التي تم الحصول عل يا.
وصف الوقياس:

يتكىن المقيبس مه ( )59مفردة موزع على بعد ن ،البعد اوول ُم ُل االندماج داخل الحرم
الجامعي ،و شتمل على (الق م  ،اإلحساس باالنتما  ،والمشاري ) ،والبعد ال اني ُم ُل االندماج
داخل القاعات الدراس  ،و شتمل على االندماج (المعرفي ،االنفعالي ،والسلويي)
و وا جدول( )2توز المفردات على اوبعادا

جدول ( )2توز مفردات مق اس االندماج الطالبي على اوبعاد
الفقرات

عدد الفقرات

المحور
االندماج داخل الحرم

الق م

1ا 5

5

الجامعي ( 22مفردة)

اإلحساس باالنتما

6ا 15

12

المشاري

16ا 22

5

بعد معرفي

21ا 32

12

بعد انفعالي

31ا 49

19

بعد سلويي

52ا 59

12

االندماج داخل القاعات
(39مفردة)

( )2يشكر الباحث :د .أيوي عبد الجليل القاضي ،ود.عثواى حوديي عثواى؛ للوشاركة في هراجعة الترجوة.
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المجم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوع
طريقة تقدير درجات المقياس:

تم تقد ر اإلجاب على النحو التالي ،نعم ( الث درجات) ،أح ًانا (درجتان) ،ال (درج
واحدة).

ص ِائص الس ْيكو ِمتْرية لِ ِم ْق َياس االندماج الطالبي:
 ال َخ َ
 -الصدق:

أوًال :صدق المضمون:

ٍ
المحيم ن
قام الباحث بعرض مق اس االندماج الطالبي بعد الترجم على مجموع من ُ

المتخصص ن في مجال الق اس والتقو م وعلم النفس التربوي والصح النفس

()3

ملحق ()4؛

للتأيد من مدى ارتباط المفردة بمفيوم االندماج الطالبي ،ومدى ماللم الص ان واللغ  ،وقد بلغ
عدد المحيم ن  ، 5وقد اعتمد الباحث على اتفاق عدد  4من المحيم ن على المحاور بنسب
 %82؛ وقد عدل الباحث ص ان بعض المفردات في او آ ار المحيم ن.

ثانيا :صدق المقارنة الطرفية :الصدق التمييزي:
ً
قام الباحث بترت ب الدرجات التي حصل عل يا الطالب ع ن البحث االستطالع في مق اس
طالبا وطالب  ،م قام بتحد د أعلى وأدنى
االندماج الطالبي ترت ًبا تنازل اً والتي قواميا (ً )82
 %27من أفراد ىذه الع ن  ،م حسب الفروق ب ن  %27اوعلى %27 ،اودنى باستخدام اختبار
(ت) ،والنتالج واحيا جدول (.)3

جدول ()3

صدق المقارن الطرف لمق اس االندماج الطالبي (ن=)82
المتوسط

االنحراف

المجموع

العدد

 % 27اوعلى

22

12,799 143,273

 %27اودنى

22

1,991 132,591

تا

الحسابي

المع اري

ق م ت ومستوى الدالل
ت

الدالل

4,592

2,21

من جدول ( )3وجود فروق دال إحصال اً عند مستوى ( )2.21ب ن متوسطي

درجات  %27اوعلى ،و %27اودنى في مق اس االندماج الطالبي ،مما دل على القدرة
( )3يشكر الباحث  :ا.د.فتحي عبد الحويد عبد القادر ،وأ.م .د.هحود السيد هنصور ،ود.أحود عبد الحويد هحرم ،ود .أيوي
عبد الجليل القاضي ،ود.فضلوى سعد الدهرداش؛ للوشاركة في تحكين األدوات.
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التم ز لمق اس االندماج الطالبي ،م مالحظ أنو في اختبار التجانس يانت ق م (ف) دال ،

وبالتالي تم اخت ار ق م (ت) في حال عدم التجانس.
ثالثًا :صدق المفردات:

تم حساب صدق المفردات عن طر ق حساب معامل االرتباط ب ن درج المفردة ودرج البعد

الذي تنتمي إل و -بعد حذف درج المفردة نفسيا – وذلك بعد تطب ق المق اس على الع ن

طالبا وطالب م لون نفس أفراد المجتم اوصلي لع ن
االستطالع والتي بلغ عدد أفرادىا (ً )82
البحث ،والجدول التالي وا ذلك.
جدول ( )4معامالت االرتباط ب ن درج المفردة ودرج البعد الذي تنتمي إل و

لمق اس االندماج الطالبي (االندماج داخل الحرم الجامعي) بعد حذف درج المفردة
م

معامل االرتباط

م الق م

م

معامل االرتباط م
اإلحساس باالنتما

م

معامل االرتباط م
اإلحساس باالنتما

م

معامل االرتباط م

المشاري

1

**2.544

6

**2.652

*2.232 11

**2.485 16

2

**2.498

7

**2.582

**2.485 12

**2.628 17

3

**2.468

8

**2.685

**2.476 13

**2.534 18

4

**2.511

9

**2.544

*2.222 14

**2.477 19

5

**2.522

**2.532 12

**2.581 15

**2.782 22

تا من جدول ( )4أن درج يل مفردة مرتبط ارتباطاً ُموجباً م درج يل بعد تنتمي

إل و بعد حذف درج المفردة ،مما ش ر إلى صدق مفردات ىذه اوبعاد ،ماعدا الفقرت ن (،11
 )14فقد يان معامل االرتباط اع فًا؛ وبالتالي تم حذفيما.
جدول ( )5معامالت االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و

لمق اس االندماج الطالبي (االندماج داخل القاعات الدراس ) بعد حذف درج المفردة

م

معامل

االرتباط

م البعد المعرفي

م

معامل االرتباط م

البعد االنفعالي

م

معامل االرتباط م

البعد االنفعالي

م

معامل االرتباط م

البعد السلويي

**2.493 21

**2.476 31

2.112 41

**2.482 52

**2.524 22

**2.333 32

**2.629 42

**2.489 51

**2.872 23

**2.388 33

**2.514 43

**2.914 52

**2.476 24

**2.727 34

2.298 44

**2.914 53
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**2.525 25

**2.489 35

**2.444 45

**2.657 54

**2,511 26

**2,613 36

**2,459 46

**2,627 55

**2,499 27

**2,524 37

**2,478 47

**2,527 56

**2,667 28

**2,442 38

**2,712 48

**2,628 57

**2,682 29

**2,488 39

**2,488 49

**2,772 58

**2,545 32

*2,212 42

2,292 59

تا من جدول ( )5أن درج يل مفردة مرتبط ارتباطاً ُموجباً م درج يل بعد تنتمي

إل و بعد حذف درج المفردة ،مما ش ر إلى صدق مفردات ىذه اوبعاد ،ماعدا الفقرات أرقام

داال ويذلك اعف معامل االرتباط للمفردة ()42؛
( )59 ،41،44لم ين معامل االرتباط ً
وبالتالي تم حذفيم.

ثبات المقياس:
تم حساب بات مق اس االندماج الطالبي بطر ق ألفا يرونباخ ،Cronbach's Alpha
ٍ
طالب
التي قواميا ()82

ح ث قام الباحث بتطب ق المق اس على ع ن البحث االستطالع
وطالب ٍ من ب ن طالب السن اوولى الجامع لطالب يل الترب جامع اإلسيندر  ،وقد بلغت

ومرا ؛ مما
ق م معامل بات المق اس يدرج يل بيذا اوسلوب ( ،)2.9وىي ق م مقبول ُ
دل على بات المق اس وصالح تو لالستخدام م ع ن البحث الحالي ،يما تم حساب معامالت
بات اوبعاد بنفس الطر ق  ،والجدول التالي وا ذلك.

جدول ( )6معامالت بات أبعاد مق اس االندماج الطالبي

البعد
االندماج داخل الحرم
الجامعي

االندماج داخل القاعات

معامل ال بات
الق م

2,442

اإلحساس باالنتما

2.696

المشاري

2,623

بعد معرفي

2,823

بعد انفعالي

2,678

بعد سلويي

2,861
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عدد الفقرات
2,727

2,89

2,9

معامل ال بات للمق اس ييل

تا من جدول ()6ا أن ق م معامالت بات أبعاد مق اس االندماج الطالبي مرتفع  ،وأقل
من معامل بات المق اس ي ُي ٍل؛ مما دل على بات المق اس بدرج ُمرا  ،وصالح استخدامو
م ع ن البحث الحالي.
االتساق الداخمي لمقياس االندماج الطالبي:

االتساق الداخمي لمفردات مقياس االندماج الطالبي:
قام الباحث بحساب معامل االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و ،أي

مدى ارتباطيا بيذا البعد ،و وا جدول ( )7نتالج معامالت االرتباط بالنسب لبعد االندماج في

الحرم الجامعي وأبعاده الفرع .

جدول ()7

معامالت االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و (بعد االندماج داخل الحرم
الجامعي)
م

معامل االرتباط
م الق م

م

معامل االرتباط م

معامل االرتباط م

م

اإلحساس باالنتما

اإلحساس باالنتما

م

معامل االرتباط م
المشاري

1

**2.754

6

**2.751

2.265 11

**2.314 16

2

**2.313

7

**2.672

**2.581 12

**2.776 17

3

**2.391

8

**2.779

**2.525 13

**2.799 18

4

**2.676

9

**2.721

2.224 14

**2.392 19

5

**2.623

**2.641 12

**2.723 15

**2.883 22

تا من جدول ( )7أن درج يل مفردة مرتبط ارتباطاً ُموجباً م درج يل بعد تنتمي

إل و عند مستوي دالل ( ،)2.21وىذا عني أن مفردات المق اس متماسي داخل اً ،ماعدا الفقرت ن

داال؛ مما ش ر إلى عدم اتساقيما م البعد المقاس؛
أرقام ( )14 ،11لم ين معامل االرتباط ً
وبالتالي تم حذفيما.

وللتحقق من اتساق محتوى اوبعاد الفرع

م بعد االندماج داخل الحرم الجامعي ،قام

الباحث بحساب معامل االرتباط ب ن درج يل بعد فرعي والدرج اليل

لبعد االندماج داخل

الحرم الجامعي ،و وا جدول ( )8نتالج معامالت االرتباط.
جدول ()8

معامالت االرتباط ب ن درج يل بعد والدرج اليل لبعد االندماج داخل الحرم الجامعي
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البعد
معامل االرتباط م

الق م

الدرج

اليل

لبعد

االندماج داخل الحرم الجامعي

اإلحساس باالنتما المشاري
**2.738

**2.927 **2.412

تا من جدول ( )8أن ق م معامالت االرتباط دال عند مستوى ()2.21؛ مما دل على

قوة االتساق الداخلي ليل بعد فرعي والدرج اليل لبعد االندماج داخل الحرم الجامعي.
أما بالنسب لبعد االندماج داخل القاعات الدراس

وأبعاده الفرع  ،فقام الباحث بحساب

معامل االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و ،أي مدى ارتباطيا بيذا البعد،

و وا

جدول ( )9نتالج معامالت االرتباط بالنسب لبعد االندماج داخل القاعات الدراس

وأبعاده الفرع

جدول ()7

معامالت االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و (بعد االندماج داخل القاعات
الدراس )

م

معامل

االرتباط

م البعد المعرفي

م

معامل االرتباط م

البعد االنفعالي

م

معامل االرتباط م

البعد االنفعالي

م

معامل االرتباط م

البعد السلويي

**2.524 21

**2.537 31

2.246 41

**2.527 52

**2.667 22

2.117 32

**2.652 42

**2.615 51

**2.911 23

**2.478 33

**2.612 43

**2.934 52

**2.346 24

**2.767 34

2.262 44

**2.934 53

**2.499 25

**2.627 35

**2.561 45

**2.745 54

**2,515 26

**2,722 36

**2,474 46

**2,735 55

**2,398 27

**2,528 37

2,188 47

**2,634 56

**2,789 28

2,298 38

**2,761 48

**2,697 57

**2,781 29

**2,392 39

**2,474 49

**2,822 58

**2,636 32

2,115 42

2,111 59

تا من جدول ( )9أن درج يل مفردة مرتبط ارتباطاً موجباً م درج يل بعد تنتمي

إل و عند مستوي دالل ( ،)2.21وىذا عني أن مفردات المق اس متماسي داخل اً ،ماعدا الفقرات
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داال؛ مما ش ر إلى عدم
أرقام ( )59 ،47 ،44 ،41 ،42 ،38 ،32لم ين معامل االرتباط ً
اتساقيم م البعد المقاس؛ وبالتالي تم حذفيم.

م بعد االندماج داخل القاعات الدراس  ،قام

وللتحقق من اتساق محتوى اوبعاد الفرع

الباحث بحساب معامل االرتباط ب ن درج يل بعد فرعي والدرج اليل

لبعد االندماج داخل

القاعات الدراس  ،و وا جدول ( )12نتالج معامالت االرتباط.
جدول ()12

معامالت االرتباط ب ن درج يل بعد والدرج اليل لبعد االندماج داخل القاعات الدراس
البعد
معامل االرتباط م

الدرج

االندماج داخل الحرم الجامعي

لبعد

اليل

البعد

البعد

المعرفي

االنفعالي

البعد السلويي

**2.923 **2.899 **2.879

تا من جدول ( )12أن ق م معامالت االرتباط دال عند مستوى ( )2.21مما دل على

قوة االتساق الداخلي ليل بعد فرعي والدرج اليل لبعد االندماج داخل القاعات الدراس .

االتساق الداخمي لبعدي مقياس االندماج الطالبي:

للتحقق من اتساق محتوى المق اس ييل وارتباطو ببعد و ،قام الباحث بحساب معامل
للمق اس ،أي ارتباط البعد بالمق اس ييل ،و وا

االرتباط ب ن درج يل بعد والدرج اليل

جدول ( )11نتالج معامالت االرتباط.

جدول ()11

معامالت االرتباط ب ن درج يل بعد والدرج اليل لمق اس االندماج الطالبي
البعد

االندماج داخل الحرم الجامعي

معامل االرتباط م الدرج اليل للمق اس **2.824

االندماج

داخل

القاعات

الدراس
**2.953

تا من جدول ( )11أن ق م معامالت االرتباط دال عند مستوى ()2.21؛ مما دل على
قوة االتساق الداخلي ليل بعد من أبعاد المق اس والدرج اليل للمق اس.
أصب المق اس في صورتو النيال

ميون من ( )52مفردة ،موزع ( )18مفردة للبعد اوول

( 5مفردات 8-مفردات 5-مفردات) )32( ،مفردة للبعد ال اني (12مفردات13-مفردة9-مفردة).
إعداد الباحث (ملحق )2

ثانيا :مقياس التوجهات الدافعية األكاديمية
ً
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 هدف المقياس :التعرف على التوجيات الدافع اوياد م لدى طالب السن اوولى الجامعبيل الترب جامع اإلسيندر .
 -خطوات تصميم المقياس:

قام الباحث باالطالع على مجموع من الدراسات السابق والمقا س العرب واوجنب م لا
) ،Guay etal.(2000الس د أبو ىاشم (،Saeed&Zyngier (2012) ،)2212
) ،Wurf&Groft-Piggin (2015ش ري مسعد حل م ()2215؛ ومن َم تَم ص ان عبارات
المق اس الحالي في او ىذه المقا س والدراسات.
وصف الوقياس:

يتكىن المقيبس مه ( 63مفزدةً) مىسعت علً بعذيه :التىجهبث الذافعيت الذاخليت والتىجهبث
الذافعيت الخبرجيت ،ويىضح جذول ( )21تىسيع المفزداث علً البعذيه.
جذول ( )21توز مفردات مق اس التوجيات الدافع على بعد و
المفردات

المجموع

المحور
 1التوجيات الداخل

18-1

18

 2التوجيات الخارج

36-19

18
36

المجمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوع
طريقة تقدير درجات المقياس:

نالبا ( الث درجات) ،أح ًانا
دالما (أرب درجات)ً ،
تم تقد ر اإلجاب على النحو التاليً ،
أبدا (درج واحدة).
(درجتان)ً ،
ص ِائص الس ْيكو ِمتْرية لِ ِم ْق َياس الدافعية األكاديمية:
َ 
الخ َ
صدق المقياس:
تم حساب صدق مق اس الدافع اوياد م بطر قت ن يالتاليا

صدق المامون.
ُ -1
صدق المفردات.
ُ -2

أوًال :صدق المضمون:

قام الباحث بعرض مق اس التوجيات الدافع

اوياد م

ٍ
المحيم ن
على مجموع من ُ

المتخصص ن في مجال الق اس والتقو م وعلم النفس التربوي والصح النفس ملحق ()4؛ للتأيد

من مدى ارتباط المفردة بالبعد التي تنتمي إل و سوا التوجيات الداخل أو التوجيات الخارج ،

ومدى ماللم الص ان واللغ  ،وقد بلغ عدد المحيم ن  ، 5وقد اعتمد الباحث على اتفاق عدد
 4من المحيم ن على يل مفردة بنسب  %82؛ وقد عدل الباحث ص ان بعض المفردات.
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ثانيا :صدق المفرداتا
ً
تم حساب صدق المفردات عن طر ق حساب معامل االرتباط ب ن درج المفردة ودرج البعد
الذي تنتمي إل و -بعد حذف درج المفردة نفسيا – وذلك بعد تطب ق المق اس على الع ن

طالبا وطالب م لون نفس أفراد المجتم اوصلي لع ن
االستطالع والتي بلغ عدد أفرادىا (ً )82
البحث ،والجدول التالي وا ذلك.
جدول ( )13معامالت االرتباط ب ن درج المفردة

ودرج البعد الذي تنتمي إل و لمق اس التوجيات الدافع اوياد م بعد حذف درج المفردة
التوجيات الداخل
رقم

التوجيات الداخل

معامل

رقم

معامل

التوجيات الخارج
رقم

التوجيات الخارج
رقم

معامل

معامل

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

1

**2.824

12

**2.492

19

**2.527

28

**2.534

2

**2.868

11

**2.828

22

**2.524

29

**2.483

3

2.112

12

**2.474

21

**2.623

32

**2.561

4

**2.449

13

**2.622

22

2.222

31

2.267

5

**2.532

14

2.284

23

**2.539

32

**2.544

6

2.162

15

**2.524

24

**2.579

33

**2.498

7

2,291

16

**2,671

25

**2,584

34

**2,486

8

**2,493

17

**2,786

26

**2,578

35

**2,555

9

**2,826

18

**2,637

27

**2,672

36

**2,626

تا من الجدول السابق ما ليا
أن معامالت االرتباط ب ن درج المفردة ودرج البعد الذي تنتمي إل و لمق اس التوجيات

الدافع اوياد م بعد حذف درج المفردة دال إحصال ا عند مستوى  2.21ف ما عدا المفردات

()31 ،22 ،14 ،7 ،6 ،3؛ لذا تم حذفيم من المق اس؛ مما ش ر إلى صدق المق اس.
يما تم حساب معامل االرتباط ب ن درج البعد والدرج اليل

وا ذلك.

للمق اس ،والجدول التالي

جدول ( )14معامالت االرتباط ب ن درج البعد والدرج اليل للمق اس
البعد

التوجيات الدافع الداخل

35

التوجيات الدافع الخارج

**2.892

معامل االرتباط م الدرج اليل للمق اس **2.871

البعد والدرج اليل
تا من الجدول السابق أن معامالت االرتباط ب ن درج ُ
إحصال ا عند مستوى 2.21؛ مما ش ر إلى صدق المق اس.

للمق اس دال

اس ُميوًنا من ( 32مفردة) موزع ن ( 14مفردة للتوجيات الداخل  16 ،مفردة
أصب المق ُ
للتوجيات الخارج ) ،و صنف الطالب لذو توجو دافعي داخلي إذا يانت النسب الملو لمجموع

درجاتو في اإلجاب على مفردات التوجيات الداخل أعلى من النسب الملو لمجموع درجاتو في
ف الطالب لذو توجو خارجي إذا يانت
صن ُ
اإلجاب على مفردات التوجيات الخارج  ،ويذلك ُ ّ
النسب الملو لمجموع درجاتو في اإلجاب على مفردات التوجيات الخارج أعلى من النسب
الملو لمجموع درجاتو في اإلجاب على مفردات التوجيات الداخل .
ثبات مقياس التوجهات الدافعية األكاديمية:

تم حساب بات مق اس الدافع اوياد م بطر قت ن يالتاليا

أوًالا طر ق ألفا يرونباخ.

انًاا التجزل النصف .
أوالً :طريقة ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

قام الباحث الحالي بحساب بات المق اس باستخدام أسلوب معامل بات ألفا يرونباخ  ،وذلك

ٍ
طالب وطالب ٍ من ب ن طالب السن
بعد تطب قو على ع ن البحث االستطالع التي قواميا ()82

اوولننى الجامع ن لطننالب يل ن الترب ن جامعن اإلسننيندر  ،وقنند بلغننت ق من معامننل بننات المق نناس
يدرج ن ن يل ن ن بين ننذا اوسن ننلوب ( ،)2.877يمن ننا بلن ننغ معامن ننل بن ننات البعن نند نا التوجين ننات الداخل ن ن
ومران ؛ ممنا ندل علنى
والتوجيات الخارج ( )2,795 ،2,844على الترت ب ،وىي ق م مقبول ُ
بات المق اس وصالح تو لالستخدام م ع ن البحث الحالي

ثانياً :ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفيةا

قام الباحث بحساب بات مق اس التوجيات الدافع

اوياد م

باستخدام التجزل النصف ،

ح ث بلغ معامل االرتباط ب ن درجات نصفي االختبار( ،)2,555باستخدام معادل

 Spearman-Brownفيان بات المق اس =( ،).،713وتدل ىذه الق م على أن المق اس
تمت بقدر مقبول من ال بات.

إعداد الباحث (ملحق )3

ثالثًا :مقياس بيئة التعمم المدركة

 -هدف المقياس :التعرف على مستوى إدراك طالب السن اوولى الجامع بيل الترب جامع

اإلسيندر لب ل تعلميم.
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 خطوات تصميم المقياس:قام الباحث باالطالع على مجموع من الدراسات السابق والمقا س العرب واوجنب م لا

 ،Cavanagh (2015) ،Opdenakker&Minnaert (20110س د صم دة (Alt ،)2215
) ،(2015أماني المط ري ()2217؛ ومن م تم ص ان عبارات المق اس الحالي في او ىذه
المقا س والدراسات.
وصف الوقياس:

يتكىن المقيبس مه ( 36مفزدةً) مىسعت علً أربعت أبعبد :أعضبء هيئت التذريس ،الطالة،
إدارة الكليت ،والمقزراث الذراسيت ،ويىضح جذول ( )21تىسيع المفزداث علً األبعبد األربعت.
جذول ( )21توز مفردات مق اس ب ل التعلم المدري على اوبعاد
المحور

المجموع

الفقرات

22

 1أعاا ى ل التدر س 64-53 ،12-1
 2الطالب

24-11

14

 3إدارة اليل

38 -25

14

 4المقررات الدراس

52 -39

14
64

المجمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوع
طريقة تقدير درجات المقياس:

تم تقد ر اإلجاب على النحو التالي ،نعم ( الث درجات) ،أح ًانا (درجتان) ،ال (درج
واحدة).

ص ِائص الس ْيكو ِمتْرية لِ ِم ْق َياس بيئة التعمم المدركة:
ال َخ َ
 صدق المقياس:

تم حساب صدق مق اس ب ل التعلم المدري بطر قت ن يالتاليا
صدق المرتبط بالمحك.
انًاا
ُ

صدق المامون.
أوًالا
ُ
 -أوًال :صدق المضمون:

ٍ
المحيم ن المتخصص ن
قام الباحث بعرض مق اس ب ل التعلم المدري على مجموع من ُ

في مجال الق اس والتقو م وعلم النفس التربوي والصح النفس ملحق ()4؛ للتأيد من مدى ارتباط

المفردة بالبعد التي تنتمي إل و سوا أعضبء هيئت التذريس أو الطالة أو إدارة الكليت أو

المقزراث الذراسيت ،ومدى ماللم الص ان واللغ  ،وقد بلغ عدد المحيم ن  ، 5وقد اعتمد
الباحث على اتفاق عدد  4من المحيم ن على يل مفردة بنسب
ص ان بعض المفردات.
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 %82؛ وقد عدل الباحث

ثانيا :صدق المرتبط بالمحك :الصدق التالزمي:
 ًتم تطب ق مق اس أماني المط ري ( )2217لب ل العلم المدري والميون من ( )71مفردة
موزع على أربع أبعاد ،وىيا أعاا ى ل التدر س ،المقررات الدراس  ،إدارة الجامع  ،ووسالل
التق م ،باإلااف إلى المق اس الذي أعده الباحث وذلك على ع ن المشاري ن في الدراس

طالبا وطالب  ،وبحساب معامل االرتباط ب ن درجات الطالب
االستطالع والتي عددىا (ً )82
في المق اس ن وجد أنو ساوي ( ).،674وىو معامل ارتباط دال إحصالًا عند مستوى (،).،21

مما ُش ر إلى صدق المق اس الحالي.
 -ثبات لمقياس بيئة التعمم المدركة:

قنام الباحننث بحسناب بننات المق نناس باسنتخدام أسننلوب معامنل بننات ألفننا يرونبناخ  ،وذلننك بعنند

تطب قننو علننى ع نن البحننث االسننتطالع التنني قواميننا ( )82طالن ٍ
نب وطالبن ٍ مننن بن ن طننالب السننن

اوولننى الجامع ن لطننالب يل ن الترب ن جامعن اإلسننيندر  ،وقنند بلغننت ق من معامننل بننات المق نناس
ومران ؛ ممنا ندل علنى بنات المق ناس
يدرج يل بيذا اوسنلوب ( ،)2.929وىني ق من مقبولن ُ
وصننالح تو لالسننتخدام م ن ع ن ن البحننث الحننالي ،وجنندول ( )16وا ن ق ن م معننامالت بننات ألفننا

يرونباخ لمفردات المق اس بعد حذف درج المفردةا
جدول ()16
ق م معامالت بات ألفا يرونباخ لمفردات المق اس (ن=.)82
م

معامل بات

م

ألفا يرونباخ

معامل بات

م

ألفا يرونباخ

معامل بات

م

ألفا يرونباخ

معامل بات

م

ألفا يرونباخ

معامل بات
ألفا يرونباخ

1

2.926

14

2.928

27

2.926

42

2.926

53

2.929

2

2.926

15

2.928

28

2.925

41

2.928

54

2.926

3

2.924

16

2.926

29

2.926

42

2.924

55

2.927

4

2.925

17

2.928

32

2.929

43

2.928

56

2.928

5

2.924

18

2.927

31

2.926

44

2.926

57

2.942

6

2.926

19

2.927

32

2.925

45

2.925

58

2.926

38

7

2.926

22

2.927

33

2.928

46

2.929

59

2.929

8

2.927

21

2.929

34

2.923

47

2.927

62

2.925

9

2.928

22

2.926

35

2.925

48

2.926

61

2,927

12

2.928

23

2,926

36

2,925

49

2,924

62

2,927

11

2,924

24

2,925

37

2,924

52

2,927

63

2,926

12

2,928

25

2,925

38

2,925

51

2,925

64

2,927

13

2,932

26

2,932

39

2,924

52

2,927

بات ألفا يرونباخ للمق اس ييل ()2.929
تا من جدول ()16ا أن ق م معامالت بات مفردات مق اس ب ل التعلم المدري مرتفع ،
وأقل من معامل بات المق اس ييل ماعدا الفقرات ( )59 ،53 ،46 ،26 ،21 ،13والتي س تم

حذفيم؛ مما دل على بات المق اس بدرج ُمرا  ،وصالح
الحالي.

استخدامو م ع ن البحث

والجدول التالي وا معامالت ال بات وبعاد المق اس والدرج اليل لو.
جدول ( )17معامالت ال بات لمق اس ب ل التعلم المدري وأبعاده
معامل الفا يرونباخ لل بات

البعد
أعاا ى ل التدر س

2.747

الطالب

2.712

إدارة اليل

2.883

المقررات الدراس

2,868
2.929

الدرج اليل
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تا من الجدول السابق أن معامالت ال بات وبعاد مق ناس ب لن النتعلم المدرين معنامالت بنات

عال ؛ مما ش ر إلى بات المق اس.

االتساق الداخمي لمقياس بيئة التعمم المدركة:

االتساق الداخمي لمفردات مقياس بيئة التعمم المدركة:
قام الباحث بحساب معامل االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و ،أي

مدى ارتباطيا بيذا البعد ،و وا جدول ( )18نتالج معامالت االرتباط.
جدول ()18

معامالت االرتباط ب ن درج يل مفردة ودرج البعد التي تنتمي إل و
م

م.االرتباط م
بعد اوعاا

م

م.االرتباط م
بعد اوعاا

م

م.االرتباط م

بعد الطالب

م.االرتباط م
بعد اإلدارة

م

م.االرتباط م

بعد المقررات

1

**2.824

**2.792 54

**2.626 11

**2,822 25

**2.837 39

2

**2.482

**2.599 55

**2.732 12

*2,222 26

**2.753 42

3

**2.535

**2.476 56

2.287 13

**2,662 27

**2.579 41

4

**2.725

2.266 57

**2.764 14

**2,854 28

**2.798 42

5

**2.947

**2.642 58

**2.711 15

**2,843 29

2.222 43

6

**2.652

**2.325 59

**2,712 16

**2,554 32

**2.739 44

7

**.،652

**.،697 62

**.،727 17

**2,584 31

**.،793 45

8

**.،495

**.،523 61

**.،522 18

**2,723 32

**.،495 46

9

.،277

**.،526 62

**.،722 19

2.222 33

**.،528 47

.،221 12

.،212 63

.،228 22

**2,812 34

**.،557 48

**2,314 53

**2,725 64

**2,528 21

**2,871 35

**2,798 49

**2,526 22

**2,626 36

**2,687 52

**2,512 23

**2,862 37

**2,611 51

2,112 24

**2,846 38

**2,583 52
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تا من جدول ( )18أن درج يل مفردة مرتبط ارتباطاً موجباً م درج يل بعد تنتمي

إل و عند مستوي دالل ( )2.21ماعدا المفردات أرقام (،57 ،43 ،33 ،24 ،22 ،13 ،12 ،9
 ،)63وىذا عني أن مفردات المق اس متماسي داخل اً.

االتساق الداخمي ألبعاد المقياس:

للتحقق من اتساق محتوى المق اس ييل وارتباط أبعاده بعايا ببعض قام الباحث بحساب
معامل االرتباط ب ن درج يل ُبعد والدرج اليل
و وا جدول ( )19نتالج معامالت االرتباط.

للمق اس ،أي ارتباط البعد بالمق اس ييل،

جدول ()19

معامالت االرتباط ب ن درج يل بعد والدرج اليل لمق اس قلق االختبار
اوعاا

البعد

الطالب

اإلدارة

معامل االرتباط م الدرج اليل للمق اس **2.884 **2.652 **2.863

المقررات
**2.886

تا من جدول ( )17أن ق م معامالت االرتباط دال عند مستوى ( )2.21مما دل على
قوة االتساق الداخلي ليل بعد من أبعاد المق اس والدرج اليل للمق اس.

م مالحظ أنو تم حذف ( )14مفردة أرقام (،43 ،33 ،26 ،24 ،21 ،22 ،13 ،12 ،9

 ،)63 ،59 ،57 ،53 ،46وأصب المق اس في صورتو النيال ميون من ( )52مفردة موزع
يالتالي (البعد اوول  16مفردة ،البعد ال اني 12مفردات ،البعد ال الث  12مفردة ،البعد الراب

 12مفردة).

ِ
الب ْح ِث وتحميمها اإلحصائي ومناقشتها:
َ نتَائج َ

 نتائج الفرض األول ومناقشته:نص الفرض اوول على أنو

وجد مستوى متوسط لالندماج الطالبني لندى طنالب السنن اوولنى

بيل الترب جامع اإلسيندر .

وللتحقق منن صنح ىنذا الفنرض قنام الباحنث بحسناب المتوسنط الحسنابي واالنحنراف المع ناري

والنسننب الملو ن للمتوسننط ،ح ننث اعتمنند الباحننث علننى المتوسننط الحسننابي يمحننك لتحد نند مسننتوى
االندماج الطالبي لدى طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر  ،حدد الباحنث مسنتوى

الموافق لع ن البحث طبقا للمعادل اآلت ا
مدى االستجاب =

ح ث إن ن تنُم ل تدرج المق اس.

مدى االستجاب =

= 2.667ح ث يان تدرج المق اس ال ي.
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وقد تم أااف ىذه الق م ( )2,667إلى أقل ق م في المق ناس ،وىني الواحند الصنح ؛ وذلنك

لتحد د الحد اودنى واوقصنى لينل تقند ر ،و وان جندول ( )22المتوسنط ونسنبتو الملو ن ودرجن
التقد ر المقابل لو.

جدول ()22
المتوسط ونسبتو الملو ودرج التقد ر المقابل لو

المتوسط الحسابي

النسب الملو للمتوسط

درج التقد ر المقابل لو

 1وقل من 1.667

 %33,334وقل من %55,556

أقل من المتوسط

 %55,556وقل من %77,778

متوسط

 %77,778إلى %122

أعلى من المتوسط

 1.667وقن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل من ن ن ن ن ن ن ن ن ننن
2.334
 2.334إلى 3

وا جدول ( )22المتوسط ونسبتو الملو ودرج التقد ر المقابل لو.

يما قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المع اري والنسب الملو للمتوسط،

والنتالج واحيا جدول (.)21

جدول ()21

المتوسط ونسبتو الملو ودرج التقد ر المقابل لو
المتغ ر

المتوسط الحسابي

االنحراف المع اري

النسب الملو للمتوسط

الق م

2,315

1,848

%77.167

اإلحساس باالنتما

2,165

3,731

%72,167

المشاري

2,129

2,569

%72,967

االندماج داخل الحرم الجامعي

2,197

6,725

%73,233

االندماج المعرفي

2,342

3,828

%%78

االندماج االنفعالي

2,479

6,399

%82,633

االندماج السلويي

2,474

3,716

%82,467

االندماج داخل القاعات الدراس

2,434

12,691

%81,133

االندماج الطالبي

2,349

18,159

%78,285
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تان ن م ننن ج نندول ( )21أن ق من ن المتوس ننط الحس ننابي لع نن ن البح ننث ف نني مق نناس االن نندماج

الطالبي ( ،)2,349وىي تقابل النسب الملو ( ،)%78,285أي أن النسب الملو لع ن البحث
من ننن طن ننالب السن ننن اوول ن ننى بيل ن ن الترب ن ن جامع ن ن اإلس ن ننيندر فن نني مق ن نناس االنن نندماج الطالب ن نني

( ،)%78.285وىذه النسب طبقًا للمحيات المواح بجدول ( )18أعلى من المتوسط.
وتتفق ىذه النت ج م النت ج التي توصلت إل يا دراس عبد المحسن خان ر ونجنال اراني
( )2217ح ننث أشننارت الد ارس ن إلننى وجننود مسننتوى أعلننى مننن المتوسننط لالننندماج لنندى الطننالب
بالمرحل الجامع  ،ب نما تختلف نت ج البحث الحالي من نتالج دراسات يل منن (صنبحي شنعبان

ش ننرف2212،؛ ع نندنان محم نند القاا نني2212 ،؛ رفعن ن الزعب نني2213،؛ عل نني الش ننيع )2213 ،
التنني أشننارت يننل منننيم إلننى وجننود مسننتوى متوسننط أو أقننل مننن المتوسننط لالننندماج لنندى الطننالب
بالمرحل الجامع وال انو  ،يما ىو موا في جزل عرض الدراسات السابق .

اا من خالل جدول ( )21وجود مستوى متوسنط لطنالب ع نن البحنث الحنالي فني
نالحظ أ ً
االننندماج داخننل الحننرم الجننامعي ،ب نمننا يننان مسننتوى االننندماج داخننل القاعننات الد ارس ن أعلننى مننن
المتوسط ،أي أن مستوى اندماج الطالب داخل القاعات الدراس أعلى من اندماجيم داخل الحنرم

الجننامعي بشننيل عننام؛ وقنند نرج ن ذلننك إلننى أن الطننالب مننازالوا فنني السننن الجامع ن اوولننى ،فلننم
ماوا ي ًار من الوقت يي تعرفنوا علنى يل نتيم وجنامعتيم بشنيل أيبنر ،وأنينم فني بدا ن منرحلتيم
الجامع ن التري ننز أي ننر علننى المحاا نرات ومحاول ن اننندماجيم م ن زمالليننم وأسنناتذتيم ومقننرراتيم

الجد نندة ،ننم تننأتي المرحل ن اووس ن نطاقًننا عننندما قاننون وقتًننا أطننول بالجامع ن س ن تعرفون علننى
اونشط الخاص باليل والجامع واالشتراك في اللجان المختلف .
أي أن الطننالب قنند حققنوا مسننتوى أعلننى مننن المتوسننط فنني االننندماج الطالبنني ،قنند رجن ذلننك

إل ننى التفاع ننل الج نند من ن أس نناتذتيم وزماللي ننم وانس ننجاميم انفعالً ننا معي ننم ،والنس ننجاميم معرفً ننا من ن
المقررات المطروح ليم؛ مما انعينس ذلنك علنى سنلوي اتيم ،يمنا مينننا أن نرجن ذلنك إلنى الندور
الذي تلعبو اليل من توف ر ما حتاجو الطالب من قاعات مناسب وتوق نت مناسنب للمحاانرات،
وتوف ر اونشط المختلف لجم

الطالب؛ مما نعيس ذلك على إحساس الطالب بانتماليم لليل

وتقد رىا والسعي للمشاري ف ما تاح ليم من أنشط .

مما سبق تا وجود مستوى أعلى من المتوسط من االندماج الطالبي لطالب السن اوولى

بيل الترب جامع اإلسيندر .

 -نتائج الفرض الثاني ومناقشته:

نننص الفننرض ال نناني علننى أنننو ال توجنند فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى
تبعنا الخنتالف التوجينات الدافع ن اوياد م ن
طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسنيندر ً

(الداخل – الخارج ) .
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الختبار ىذا الفرض قام الباحث باسنتخدام اختبنار ت للمجموعنات المسنتقل  ،وذلنك لحسناب

الف ننروق بن ن ن متوس ننطات درج ننات الط ننالب ذوي التوج ننو ال ننداخلي والخ ننارجي ف نني مق نناس االن نندماج
الطالبنني ،ح ننث تننم تصننن ف الطالننب لننذو توجننو دافعنني داخلنني إذا يانننت النسننب الملو ن لمجمننوع
درجاتو في اإلجاب على مفردات التوجيات الداخل أعلى من النسب الملو ن لمجمنوع درجاتنو فني

صنننف الطالننب لننذو توجننو خننارجي إذا يانننت
اإلجاب ن علننى مفننردات التوجيننات الخارج ن  ،ويننذلك ُ
النسننب الملو ن لمجمننوع درجاتننو فنني اإلجاب ن علننى مفننردات التوجيننات الخارج ن أعلننى مننن النسننب

الملو لمجموع درجاتو في اإلجاب على مفردات التوجيات الداخل  ،وبننا ً علنى ذلنك ُوجند ()22
طالبننا وجنند منننيم
طالبننا تسنناوت لنند يم نسننب التوجننو الننداخلي من التوجنو الخننارجي ،وتبقننى (ً )222
ً
طالبا ذو توجو خارجي ،والنتالج واحيا جدول (.)22
( )126ذو توجو داخليً )94( ،
جدول ()22

المتوسطات الحساب واالنحرافات المع ار وق م ت للفروق ب ن متوسطي درجات الطالب ذوي
التوجو الداخلي والخارجي في مق اس االندماج الطالبي

البعد

التوجو الداخلي

التوجو الخارجي

(ن=)126

(ن=)94

ت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الق م

الدالل

الق م

11,245

1,819

11,649

1,764

1,588

ن ر دال

اإلحساس باالنتما

16,613

3,987

17,372

3,288

1,458

ن ر دال

المشاري

12

2,457

12,892

2,556

2,519

2,25

37,858

6,732

39,914

6,123

2,249

2,25

االندماج المعرفي

21,981

4,254

24,393

3,192

4,635

2,21

االندماج االنفعالي

32,217

5,923

33,361

6,666

3,532

2,21

االندماج السلويي

21,322

3,775

22,649

3,534

2,595

2,21

73,522

12,299

82,424

12,232

3,973

2,21

111,358

17,763

122,319

16,977

3,635

2,21

االندماج داخل
الحرم الجامعي

االندماج داخل
القاعات الدراس
االندماج الطالبي
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تا من جدول ( )22أن ق م ت دال عند مستوى ( )2.21لالندماج الطالبي ييل ولبعد

االندماج داخل القاعات الدراس وأبعناده الفرع ن ولصنال الطنالب ذوي التوجينات الخارج ن  ،يمنا
ُوجنندت فننروق دال ن إحصننالًا عننند مسننتوى ( )2,25لبعنند االننندماج داخننل الحننرم الجننامعي وبعننده
الفرعنني المشنناري لصننال الطنالب ذوي التوجيننات الخارج ن  ،يمننا ب نننت النتننالج عنندم وجننود فننروق
دال ن ن إحصن ننالًا ب ن ن ن الطن ننالب ذوي التوجين ننات الدافع ن ن الداخل ن ن أو الخارج ن ن فن نني بعن نندي الق م ن ن
واإلحساس باالنتما .

نر فنني رف ن مسننتوى االننندماج الطالبنني ،فقنند أينندت بعننض
بشننيل عننام ف ن ن للدافع ن تننأ ًار يب ن ًا
الد ارسننات ذلننك يمننا فنني د ارسن (،)Akpan&Umobong,2013; Wang& Eccles,2013
وليننن يفنني حنندود علننم الباحننثي ال توجنند د ارس ن عرب ن ىنندفت إلننى معرف ن الفننروق فنني االننندماج

تبعا للتوجيات الدافع اوياد م .
الطالبي ً
مين أن نرج عدم وجود فروق في االندماج الطالبي فني بعندي الق من واإلحسناس باالنتمنا

ب ن ن ذوي التوجيننات الدافع ن الداخل ن والخارج ن إلننى أىم ن البعنند ن ،س نوا إعطننا ق م ن لليل ن

والجامع ن التنني نتمنني إل يننا الطالننب إحساسننو بأنننو عان ًنوا ف يننا ،اومننر الننذي ال حتنناج أن يننون
توجو الطالب داخل ا أو خارج ا ،فيو ميم ليال التوجي ن على ِ
حد سوا .
ً
ً
يما أن وجنود فنروق دالن إحصنالًا فني االنندماج الطالبني داخنل الحنرم الجنامعي ،وفني البعند
الفرعنني المشنناري لصننل الطننالب ذوي التوجيننات الخارج ن ؛ ف ن مين أن نرج ن ذلننك إلننى مننا تبذلننو

الجامعن واليل ن مننن إ ننارة وتحف ننز دافع ن الطننالب للمشنناري  ،مننن خننالل م نزات مع نن يننالرحالت
واالشننتراك فنني اوسننر المختلفن باليل ن نواعطننا دورات وننندوات لتشننج

الجامع .

الطننالب علننى المشنناريات

اننا مننن نتننالج البحننث بجنندول ( )22وجننود فننروق دال ن إحصننالًا فنني االننندماج
يمننا اتا ن أ ً
الطالبي داخل القاعات الدراس وفي الدرج اليل لالندماج ب ن الطالب ذوي التوجيات الدافع ن

الداخل والخارج ن لصنال التوجينات الخارج ن  ،و بن ن ىنذا دور التوجينات الخارج ن فني مسناعدة

الطننالب فنني االننندماج والمشنناري معرفًننا من مقننرراتيم الد ارسن  ،وانفعالًننا من زمالليننم وأسنناتذتيم؛
ممنا ننعيس ذلنك علنى سنلوي اتيم داخنل القاعنات الد ارسن  ،ح نث وانحا Saeed& Zynder
) (2012أن االننندماج داخننل القاعننات الد ارس ن

مننر بخمننس م ارحننل ،بدا ن مننن مرحل ن التمننرد ننم

االنسننحاب ننم االمت ننال السننلبي ننم االننندماج الطقوسنني وص نوًال لالننندماج الحق قنني ،وأن التوجيننات

نر فنني ىننذه الم ارحننل يمننا ىننو موا ن بشننيل ( ،)1ح ننث تننؤ ر التوجيننات
الخارج ن ليننا تننأ ًار يب ن ًا
الخارج في انتقال الطالب من مرحل االنسحاب م االنتقال السلبي م االنندماج الطقوسني وذلنك
من خالل سلوي ات اوساتذة وتحف زىم لطالبيم بطرقيم ووسالليم المختلف .
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 نتائج الفرض الثالث ومناقشته:نص الفرض ال الث على أنو توجد فنروق دالن إحصنالًا فني االنندماج الطالبني لندى طنالب
تبعا الختالف مستو ات إدراييم لب ل التعلم (مرتف
السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؛ ً
– متوسط-منخفض).

والختبننار صننح ىننذا الفننرض ،قننام الباحننث باسننتخدام اختبننار تحل ننل التبننا ن أحننادي االتجنناه

لحساب دالل الفروق ب ن متوسطات درجات طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسنيندر

في االندماج الطالبي؛ وفقا الختالف مستو ات ب ل النتعلم المدرين لند يم (مننخفض – متوسنط –
مرتف ) ،والجدوالن التال ان واحان ذلك.

جدول ()23

المتوسطات الحساب واالنحرافات المع ار لطالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر
في االندماج الطالبي؛ وفقا الختالف مستو ات ب ل التعلم المدري لد يم (منخفض – متوسط –
مرتف )

البعد

مستو ات ب ل التعلم المدري

الق م

المشاري

منخفض

79

12,519

متوسط

78

11,653

1,742

مرتف

63

12,793

1,715

79

14,241

2,365

متوسط

78

17,885

3,538

مرتف

63

22,492

1,966

منخفض

79

8,443

1,866

متوسط

78

11,218

2,217

مرتف

63

12,698

1,738

79

33,223

2,221

78

42,756

6,276

63

45,984

3,391

79

22,646

3,286

االن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج منخفض

داخن ن ننل الحن ن ننرم متوسط
الجامعي
مرتف
البعد المعرفي

م
1,385

اإلحسنن ن ن ن ن ن ن ن ن نناس منخفض
باالنتما

ن

ع

منخفض
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متوسط

78

23,731

3,286

مرتف

63

26,429

2,382

79

27,152

4,258

متوسط

78

33,412

6,821

مرتف

63

37,111

2,363

79

19,823

3,269

متوسط

78

22,128

3,359

مرتف

63

25,528

1,742

داخل القاعات متوسط
الدراس
مرتف

79

67,622

8,842

78

79,269

12,292

63

89,248

4,448

االن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج منخفض

79

122,823

8,614

متوسط

78

122,226

17,255

مرتف

63

135,232

5,965

البع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند منخفض
االنفعالي

البعد السلويي منخفض

االن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج منخفض

الطالبي

جدول ()24
نتالج استخدام اختبار تحل ل التبا ن أحادي االتجاه لحساب دالل الفروق ب ن مستو ات ب ل
التعلم المدري (منخفض – متوسط – مرتف ) في االندماج الطالبي لدى ع ن البحث.

البعد
الق م

مصدر التبا ن

مجموع

ب ن المجموعات

182,144

2

داخل المجموعات

565,693

217

اليل

747,836

219

1427,948

2

723,974

داخل المجموعات

1642,138

217

7,558

اليل

3248,286

219

اإلحس ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناس ب ن المجموعات
باالنتما

المربعات

درجات

متوسط مجموع
91,272
2,627

الحر
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المربعات

ف
34,935

93,142

مستوى
الدالل

2,21

2,21

ب ن المجموعات

674,287

2

337,144

المشاري

داخل المجموعات

772,258

217

3,558

اليل

1446,345

219

االنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج ب ن المجموعات

5924,516

2

2952,258

داخن ن ننل الحن ن ننرم داخل المجموعات
الجامعي
اليل

3942,115

217

18,157

9844,632

219

البعد المعرفي ب ن المجموعات

1185,745

2

592,872

داخل المجموعات

2224,851

217

9,331

اليل

3212,595

219

3646,815

2

1823,428

داخل المجموعات

5323,271

217

24,531

اليل

8972,286

219

1135,194

2

567,597

داخل المجموعات

1889,983

217

8,712

اليل

3225,177

219

داخل القاعات داخل المجموعات
الدراس
اليل

16323,348

2

8161,674

18952,811

217

87,331

35274,159

219

االنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج ب ن المجموعات

41832,432

2

22916,216

داخل المجموعات

32389,424

217

142,243

اليل

72221,836

219

البعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ب ن المجموعات
االنفعالي

البعد السلويي ب ن المجموعات

االنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندماج ب ن المجموعات

الطالبي

94,762

2,21

2,21 162,594

63,537

74,332

65,169

93,457

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21 149,355

تان ن م ننن ج نندول ( )24وج ننود ف ننروق دالن ن إحص ننال اً عن نند مس ننتوى ( )2.21ف نني درج ننات

تبع نا الخننتالف مسننتو ات ب ل ن الننتعلم
االننندماج الطالبنني يمجمننوع يلنني وبعد ننو وأبعنناده الفرع ن ؛ ً
المدري (منخفض – متوسط – مرتف ).
ولتحد ند اتجنناه الفنروق الدالن إحصنال ا فنني االنندماج الطالبنني؛ وفقنا الخننتالف مسنتو ات ب لن
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الننتعلم المدرين  ،تننم اسننتخدام اختبننار شن ف و  Scheffeللمقارنننات المتعننددة ،يمننا ىننو مبن ن بجنندول

(.)25

جدول ()25

نتالج اختبار ش ف و وداللتو بالنسب للفروق في االندماج الطالبي تبعا الختالف مستو ات ب ل
التعلم المدري (منخفض – متوسط – مرتف )
البعد

المجموع

المتوسط

منخفض

الق م

منخفض

12,519

ييييييي

متوسط

11,653

*1,135

ييييييي

مرتف

12,793

*2,275

*1,142

اإلحساس

منخفض

14,241

ييييييي

باالنتما

متوسط

17,885

*3,644

ييييييي

مرتف

22,492

*6,252

*2,627

منخفض

8,443

ييييييي

متوسط

11,218

*2,775

ييييييي

مرتف

12,698

*4,255

*1,482

منخفض

33,223

ييييييي

متوسط

42,756

*7,554

ييييييي

مرتف

45,984

*12,782

*5,228

منخفض

22,646

ييييييي

متوسط

23,731

*3,285

المشاري

االندماج

داخل الحرم
الجامعي

البعد المعرفي
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متوسط

ييييييي

مرتف

ييييييي

ييييييي

ييييييي

ييييييي

مرتف

26,429

*5,783

منخفض

27,152

ييييييي

متوسط

33,412

*6,258

ييييييي

مرتف

37,111

*9,962

*3,721

البعد

منخفض

19,823

ييييييي

السلويي

متوسط

22,128

*2,325

ييييييي

مرتف

25,528

*5,685

*3,382

منخفض

67,622

ييييييي

متوسط

79,269

*11,649

ييييييي

مرتف

89,248

*21,427

*9,778

منخفض

122,823

ييييييي

متوسط

122,226

*19,223

ييييييي

مرتف

135,232

*34,229

*15,221

البعد

االنفعالي

االندماج
داخل

القاعات
الدراس
االندماج
الطالبي

*2,698

ييييييي

ييييييي

ييييييي

ييييييي

ييييييي

تان ن م ننن الج نندول الس ننابق وج ننود ف ننروق دالن ن إحص ننال اً ف نني االن نندماج الطالب نني وبعد ننو

وأبعادىمننا الفرع ن لصننال المسننتوى المرتف ن مننن ب ل ن الننتعلم المدري ن مقارن ن بالمسننتوى المتوسننط

والمنخفض من ب ل التعلم المدري  ،يما وجدت فروقًا دال إحصال ا لصال المستوى المتوسط من
ب ل التعلم المدري مقارن بالمستوى المنخفض منيا.
من ننن خن ننالل عن ننرض الجن ننداول ( )25( ،)24( ،)23تا ن ن أن االنن نندماج الطالبن نني ختلن ننف

باختالف مستو ات ب ل التعلم المدري ولصال المستوى اوعلنى منينا ،وىنذا عننى أن ب لن النتعلم

المدري ن ليننا تننأ اًر يب ن اًر علننى االننندماج الطالبنني ،وقنند اتفقننت ىننذه النت ج ن مننن د ارسننات يننل مننن

(محمننود محمنند شننب ب2225 ،؛ Huang&Fisher,2011؛
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Opdenakker& Minnaert,

2011؛  ،)Chipangura & Aldridge, 2017ح ث أشارت يل منيا للدور اليب ر الذي تلعبو
ب ل التعلم في االندماج الطالبي.

و مي ننن أن نرجن ن ذل ننك إل ننى أن ننو يلم ننا تن نوافرت بب لن ن ال ننتعلم م ننا ل ننزم الطال ننب عل ننى ال ننتعلم

واالست عاب س ساعده ذلك فني اندماجنو وانسنجامو من منا تعلمنو ومن المح طن ن بنو ،و رجن ذلنك
إلى مدى ما دريو الطالب ب ل تعلمنو المح طن بنو ،بدا ن ً باوسناتذة فالندعم المقندم مننيم لنو تنأ ر
إ جن ننابي فن نني تشنننج

الطن ننالب فن نني المشننناري واالنن نندماج ،وق نند أوا ننحت ذل ننك د ارسن ننات ين ننل منننن

( )Imms& Byers,2017; Pilot et al.,2017أىم الدور الذي لعبو اوساتذة في االندماج
الطالبنني للطننالب ،يمننا أن الننزمال ليننم تننأ ر فنني مسننتوى اننندماج زمالليننم ،فال ندعم المقنندم مننن
المح طن ن ن ن بالطال ن ننب س ن ننيم ف ن نني تحق ن ننق أعل ن ننى مس ن ننتو ات االن ن نندماج (

Ramos-Diaz,

.)etal.,2016

اننا المقننررات الد ارس ن والجانننب اإلداري باليل ن  ،واللننذان ليمننا دور
يمننا تشننمل ب ل ن الننتعلم أ ً
في مدى اندماج الطالب؛ ومن م جب توف ر ب ل ماللمن للطنالب لرفن مسنتو ات انندماجيم فني

اونشط المختلف داخل القاعات الدراس أو خارجيا على مستوى اليل أو الجامع ( &Martin

.)Bolliger,2018

وبذلك تتحقق صح ىذ الفنرض ،ح نث اختلنف االنندماج الطالبني لندى طنالب السنن اوولنى

بيل الترب جامع اإلسنيندر ؛ وفقنا الخنتالف مسنتو ات ب لن النتعلم المدرين لند يم (مننخفض –

متوسننط – مرتف ن ) ولصننال المسننتوى المرتف ن مقارن ن بالمسننتو ن المنننخفض والمتوسننط ،ولصننال
المستوى المتوسط مقارن بالمستوى المنخفض.
 -نتائج الفرض الرابع ومناقشته:

نننص الفننرض ال اربن علننى أنننو ال توجنند فننروق دالن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى طننالب
تبعا الختالف النوع االجتماعي (ذيور-إناث) .
السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ً
الختبار ىذا الفرض قام الباحث باسنتخدام اختبنار ت للمجموعنات المسنتقل  ،وذلنك لحسناب

الفروق ب ن متوسطات درجات الذيور ومتوسطات درجات اإلنناث فني مق ناس االنندماج الطالبني،
والنتالج واحيا جدول (.)26

()26

المتوسطات الحساب واالنحرافات المع ار وق م ت للفروق ب ن متوسطي درجات الذيور
واإلناث في مق اس االندماج الطالبي

المحىر

اإلوبث
(ن=)221

الذكىر
(ن=)202
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"ث"

المتىسط

االوحزاف

المتىسط

االوحزاف

القيمت

الذاللت

الق م

211211

11066

221200

21110

612,0

0102

اإلحساس باالنتما

241162

1161,

211110

61010

31311

0102

المشاري

201,41

11,31

201111

11616

01,13

غيز دالت

621412

31111

6,11,1

31633

61104

0102

االندماج المعرفي

1113,6

11321

121631

61361

11,03

0102

االندماج االنفعالي

661162

1131,

601,,6

313,3

61,16

0102

االندماج السلويي

16166,

11120

121632

61042

612,3

0102

411162

11116

,6111,

261241

111,0

0102

2161,11

21113,

22212,,

2,1121

11136

0102

االنن ن ن ن نندماج داخن ن ن ن ننل

الحرم الجامعي

االنن ن ن ن نندماج داخن ن ن ن ننل
القاعات الدراس

االندماج الطالبي

تان ن م ننن ج نندول ( )24أن قن ن م ت دالن ن عن نند مس ننتوى ( )2.21لجم ن ن مح نناور االن نندماج

الطالبي ومجموعيا اليلني ،وىنذه الفنروق لصنال النذيور عندا المحنور الخناص بالمشناري  ،فياننت
ق من ت ن ننر دالن  ،من مالحظن أنننو فنني اختبننار التجننانس يانننت ق من (ف) دالن أح ًانننا وأح ًانننا
ن ر دال  ،وبالتالي تم اخت ار ق م (ت) المناسب  ،سوا في حال التجانس أو عدم التجانس.
تتفن ننق نت جن ن ن البح ن ننث الح ن ننالي من ن ن نت جن ن ن بع ن ننض الد ارس ن ننات الس ن ننابق م ن ننل د ارس ن ننات (عل ن نني

الشيع 2213،؛ Akpan&Umobong,2013؛ مسعود عبد الحم د حجو2215،؛ عبد المحسن
خا ر ونجال رااي )2217،فقند أشنارت ينل مننيم إلنى وجنود فنروق فني االنندماج والتوافنق من

الح نناة الجامع ن لصننال الننذيور ،يمننا اختلفننت نت ج ن البحننث الحننالي م ن نتننالج د ارسننات يننل مننن

(صن ن ن ننبحي شن ن ن ننعبان شن ن ن ننرف2212،؛ رفع ن ن ن ن الزنبن ن ن نني2213،؛ وص ن ن ن نل الس ن ن ن نواط2215،؛ ش ن ن ن ن ري
حلن ن م )2215،الت نني أش ننارت ي ننل مني ننا إل ننى وج ننود ف ننروق لص ننال اإلن نناث أو ال توج نند ف ننروق ف نني

تبعا لمتغ ر النوع االجتماعي.
االندماج الطالبي ً
من مالحظن  ،أنننو ال توجنند فننروق دالن إحصننالًا بن ن الننذيور واإلننناث فنني بعنند المشنناري  ،قنند
رجن ذلننك إلنى عنندم تفرقن الجامعن أو اليل ن بن ن النذيور واإلننناث فنني اونشنط المختلفن المتاحن

للطالب ،فيي متاح للجم

ل ست مقتصرة على فل بع نيا؛ مما اتا ذلنك فني شنعور الطنالب

جم ًعا بيذه النقط  ،وىي المساواة ب ن الجنس ن في اونشط المختلف .
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نجاما فني الح ناة الجامع ن ،
ومن خنالل نت جن البحنث الحنالي ،فن ن النذيور أي نر ان ً
ندماجا وانس ً
ندماجا ومشناري ً فني القاعنات
ًا
فيم أي ر
شعور باالنتما للجامع واليل وق متينا ،يمنا أنينم أي نر ان ً
الد ارس ن م ن زمالليننم وأسنناتذتيم والمقننررات التنني درسننونيا ،وقنند رج ن ذلننك إلننى طب ع ن وعننادات

اىتمامنا أيبنر للنذيور ،و تان ذلنك فني محن ط اوسنرة منن
المجتم المصري ،الذي عطني أح ًاننا
ً
خننالل إعطننا الننذيور النندور الق ننادي ،والسننماح ليننم بالمشنناريات ،واالنفتنناح علننى الب ل ن الخارج ن
أي ر من اإلناث ،وقد حدث ذلك في مرحل ما قبل الجامع  ،ح نث تقتصنر بعنض اونشنط التني

نظر لعدم رنب اوسرة في
تتطلب سفر ومشاريات محل أو دول على الذيور أي ر من اإلناث؛ ًا
مشاري بناتين؛ اومر الذي مين أن نتقل إلى المرحل الجامع .

 -نتائج الفرض الخامس ومناقشته:

ننص الفننرض الخننامس علننى أنننو ال توجنند فنروق دالن إحصننالًا فنني االننندماج الطالبنني لنندى
تبعا الختالف التخصص (علمي-أدبي) .
طالب السن اوولى بيل الترب جامع اإلسيندر ؛ ً
الختبار ىذا الفرض قام الباحث باسنتخدام اختبنار ت للمجموعنات المسنتقل  ،وذلنك لحسناب

الفننروق ب ن ن متوسننطات درجننات الطننالب بالشننعب العلم ن ومتوسننطات درجننات الطننالب بالشننعب
اودب في مق اس االندماج الطالبي ،والنتالج واحيا جدول (.)27
()27

المتوسطات الحساب واالنحرافات المع ار وق م ت للفروق ب ن متوسطي درجات الشعب
اودب والعلم في مق اس االندماج الطالبي.

المحور

اودبي

العلمي

(ن=)122

ت

(ن=)122

المتىسط

االوحزاف

المتىسط

االوحزاف

القيمت
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تان ن م ننن ج نندول ( )27أن قن ن م ت دالن ن عن نند مس ننتوى ( )2.21لجم ن ن مح نناور االن نندماج

الطالبنني ومجموعيننا اليلنني ،وىننذه الفننروق لصننال القسننم العلمنني ،م ن مالحظ ن أنننو فنني اختبننار
التجنانس يانننت ق من (ف) دالن أح ًانننا وأح ًانننا ن نر دالن  ،وبالتننالي تنم اخت ننار ق من (ت) المناسننب
سوا في حال التجانس أو عدم التجانس.
تتفق نت ج البحث الحالي م نت ج دراس صبحي شعبان شرف ( )2212التي أشارت إلنى

وجننود وفننروق دالن إحصننالًا فنني االننندماج لنندى طننالب يل ن الترب ن لصننال الطننالب ذوي الشننعب
العلم  ،يما تختلف نت ج البحث الحالي م نتالج بعض الدراسات م ل (مسعود حجنو2215 ،؛
عبد المحسنن خان ر ونجنال اراني2217،؛ وصنل السنواط )2217،التني أشنارت ينل منينا إلنى

وجنود فنروق دالن إحصنالًا فني االنندماج لصنال اوقسنام اودب ن أو عندم وجنود فنروق بن ن طنالب
الشعب اودب وطالب الشعب العلم في االندماج.

نجاما فنني
ومننن خننالل نت ج ن البحننث الحننالي ،ف ن ن طننالب الشننعب العلم ن أي ننر انن ً
ندماجا وانسن ً
الح نناة الجامع ن ن م ننن ط ننالب الش ننعب اودب ن ن  ،في ننم ُق نندرون ج ننامعتيم ويل ننتيم بش ننيل أعل ننى م ننن
نجاما من
نظالرىم ،و شعرون بالفخر النتماليم ليذه اليل والجامع  ،فيم أي ر تف ً
ناعال وتوافقًنا وانس ً
زماللي ننم وأس نناتذتيم والمق ننررات الت نني درس ننونيا ،وق نند رجن ن ذل ننك إل ننى قلن ن ع نندد الط ننالب بالش ننعب

العلم مقارن َ بعدد الطالب بالشعب اودب ؛ لنذلك فن ن التفناعالت داخنل القاعن الد ارسن أفانل،
وىننذا مننا أشننارت إل ننو د ارس ن ) Pilot etal.(2017أن الي اف ن الطالب ن داخننل القاعننات الد ارس ن

تننؤ ر فنني اننندماج الطننالب ،فيلمننا زادت الي اف ن الطالب ن داخننل القاعننات الد ارس ن اننعف اننندماج

الطالب.

باإلااف إلى طب ع المقررات التي درسيا طالب الشعب العلم وتطب قاتيا المعمل ن  ،فينو

متاح للطالب تطب ق ما درسونو نظرًا بطر ق عمل من خالل المعامل الخاصن بنذلك والمتاحن
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باليل  ،فتطب ق الطالب ما درسو عملًا ؤدي بو إلى فيم أعمق نواتقان لما درسو؛ مما ُؤدي بنو
للشننعور بال ارح ن وال قن ن ؛ ممننا نننعيس إ جابً ننا ف نني تعامالتننو م ن زمالل ننو وأسنناتذتو؛ ممن نا ز نند م ننن
اندماجو داخل القاعات الدراس ولليل بشيل عام.

قترحة والتوصيات:
اسات اَْلم َ
ِّر َ
 البحوث والد َ

في ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:

-1العمل على رفن مسنتوى االنندماج الطالبني ،وذلنك بعقند نندوات ودورات تحنث وتشنج الطنالب
على المشاريات داخل القاعات الدراس وخارجيا على مستوى اليل أو الجامع .

-2تفع ل دور اإلرشاد اوياد مي للطالب لمساعدتيم في حل مشيالتيم وح يم على االندماج في
اونشط المختلف المتاح بالجامع .

-3اسننتخدام وسننالل متنوع ن الس ننت ارة الطننالب للننتعلم لز ننادة دافع ننتيم؛ ومننن ننم اننندماجيم داخ ننل
وخارج القاعات الدراس .

-4العمن ننل علن ننى تطن ننو ر المقن ننررات الد ارس ن ن لموايب ن ن التغ ن نرات العلم ن ن ولز ن ننادة دافع ن ن الطن ننالب
واندماجيم المعرفي.

-5تشج

الشباب من الجنس ن والتخصصات المختلف باليل ات على المشاريات الجامع داخنل

وخارج القاعات الدراس .

-6نمذجن العالقننات بن ن االننندماج الطننالب والتوجيننات الدافع ن وب لن الننتعلم لنندى م ارحننل تعل م ن
مختلف .

-7البن العامل لمق اس االندماج الطالبي الجامعي.

-8دراس التوجيات الدافع في او بعض المتغ رات الد مونراف .
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